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اللهم ، بسم اهلل، واحلمد هلل، وصىل اهلل وسلَّم عىل رسول اهلل، وعىل آله وأصحابه ومن وااله

ُه اهلل َتَعاَل -اغفر لنا، ولوالدينا، ولشيخنا، وللمسلمني، قال املؤلف  َ
 :-َرِحم

 وبعد...

 :-رِحنا اهلل وإياه-قال املؤلف 

د   اْلَعَمل بمهم لكذب  ب األَْصل اْلَفْرع سقط إمذا كذَّ  :َمْسَأَلة"  ."غري معمني َواحم

وأشهد أن ِحًدا كثرًيا طيًِّبا مبارًكا فيه كام ُُيب ربنا ويرىض،  بسم اهلل الرِحن الرحيم، احلمد هلل

عىل آله وأشهد أن حممًدا عبد اهلل ورسوله، صىلَّ اهلل عليه و وحده ال رشيك له، ال إله إال اهلل،

 .ا إل يوم الدينتسلياًم كثريً  سلَّموأصحابه و

 ثم أما بعد...

وبعض األحكام املتعلقة هبا،  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوآله وَسلَّم-فام زلنا يف احلديث عن سنَّة النبي 

ُه اهلل َتَعاَل - املصنِّفو َ
حينام انتهى من احلديث عن رواية احلديث باملعنى، انتقل بعد ذلك ملا  -َرِحم

 إنكار الراوي باحلديث.يتعلق باملسائل املتعلقة ب

ث فيها َمْسَأَلةفقوله: ) ُه اهلل َتَعاَل - املصنِّف( هذه املسألة حتدَّ َ
عن إنكار الراوي للخرب  -َرِحم

هاتني احلالتني  املصنِّفالذي ُنقمل عنه، وإنكار الراوي للخرب الذي ُنقمل عنه له حالتان، وقد أورد 

 :مًعا



 

2 

 

 اخلرب مع تكذيبه الفرع.إذا أنكر الراوي : احلالة األول

 إذا أنكر الراوي اخلرب من غري تكذيب  للفرع.: واحلالة الثانية

 ونعني بالفرع أي الفرع عنه.

ُه اهلل َتَعاَل - املصنِّفرشع  َ
: وهي إذا أنكر اخلرب مع تكذيبه الراوي عنه، باحلالة األول -َرِحم

 ول.( هذه هي احلالة األإمذا كذب األَْصل اْلَفْرعفقال: )

 ( أي قال: إنه كاذٌب.إمذا كذب)

 ( هو الراوي أو الشيخ.األَْصل)

 ( هو املروي عنه.اْلَفْرعو)

د   سقط اْلَعَمل بمهم لكذب  : )املصنِّفقال  ( قبل أن نذكر جواب الرشط يف مسألة غري معمني َواحم

ب األصل الفرع فإنه يسقط الع املصنِّفتكذيب أصل للفرع،  مل بالرواية، هنا أطلق أنه إذا كذَّ

موا تكذيب األصل للفرع بحالتني: (هم بم )  أي بالرواية، ولكن بعض فقهاء املذهب وأصولييه قسَّ

أن يقول األصل: مل أره وال سمعته؛ أي مل أسمع هذا احلديث، ومل أره مكتوًبا يف : احلالة األول

 حينئذ  أوجه الصواب فيه، ومجيع في فإن تكذيبه األصل يدل عىل أنه ن حينئذ  كتبي التي أروهيا، ف

 ال جيوز االحتجاج هبذا احلديث.

ث فالًنا : احلالة الثانية به،  -أي الفرع-أن يقول: إن احلديث هو من روايتي، ولكني مل ُأحدِّ

 فتكذيبه للفرع هنا من باب الرواية فقط ال من باب نقله احلديث.

هي: إذا أنكر اخلرب من غري تكذيب، وهذا ل أن تكون ملحقة باحلالة الثانية، وفهذه املسألة األوْ 

 التفصيل بني احلالتني تفصيٌل جيد، نقله ابن احلافظ يف ]التذكرة[.
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األصل هو الراوي عَرفنا أن  (ب األَْصل اْلَفْرعإمذا كذَّ : )املصنِّف، يقول املصنِّفنرجع لكالم 

 والشيخ، والفرع هو التلميذ.

( سقط اْلَعَمل بمهم يعود إل احلديث املروي، واخلرب املنقول، )( الضمري هنا سقط اْلَعَمل بمهم قال: )

 .حينئذ  فال يصح االحتجاج به 

د   لكذب  فقال: ) املصنِّفعلَّل ذلك   ( أي أن واحًدا منهام:غري معمني َواحم

  ،إما أن األصل كاذب فإنه قال: إن هذا احلديث ليس من مسموعي، وال من مرويي

ه، وا  لكاذب ُتردُّ روايته.وهو من مسموعه ومرويِّ

 .أو أن الفرع هو الذي كذب عىل الشيخ فنسب إليه ما مل يقله 

وهذا الكالم ذكره كثرٌي من أهل العلم، ومل يذكروا خالًفا يف هذه املسألة إال ما ذكرت لكم من 

 التفصيل بني حالتي تكذيب الفرع لألصل.

نْد اأْلَْكَثر مم عُ  ياَل أدر :َفإمن َقاَل " يَّةل بمهم عم
نَفم  ."َوَعن َأِْحد مثله، خالًفا لَبعض احْلَ

ُه اهللُ َتَعاَل - املصنِّفبدأ  َ
باحلالة الثانية، وهذه احلالة الثانية: هي إذا أنكر الراوي اخلرب من  -َرِحم

ث هبذا احلديث؛  به وإنام أنكر أنه حدَّ  غري تكذيب  للفرع، فلم ُيكذِّ

 .ث به ونيس  فقد يكون قد حدَّ

 ث به زيًدا أم غريه. قد يكون قد ث به وشكَّ هل حدَّ  حدَّ

 .قد يكون كذلك قد توقف يف أمره 

 ونحو ذلك من األمور.
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( ياَل أدر :َفإمن َقاَل : )املصنِّفإذن هذه هي احلالة الثانية: إذا أنكر اخلرب من غري تكذيب، يقول 

ثت به أم ال؟ أو قال: ال أعرف هذا احلديث،  ث أي ال أدري هذا احلديث أحدَّ مل يقل: أنا مل ُأحدِّ

به وإنام قال: ال أعرفه فهو أنكر من غري تكذيب، فقال: ال أعرف، شك هل هذا احلديث من 

ه.  مرويه أو ليس من مرويِّ

ًة إن ثبت بإسناد  صحيح.ل بمهم مم عُ : )املصنِّفيقول  ل باحلديث، وصار ُحجَّ
 ( أي ُعمم

نْد اأْلَْكَثر: )املصنِّفقال  ر أي أكثر أهل العلم، وهو: اإلمام أِحد، ومالٌك، ( واملراد باألكثعم

والشافعي، وغريهم من أهل العلم، وقد نص اإلمام أِحد عىل ذلك، فقد نقل أبو بكر األثرم أنه 

ث الرجل الثقة باحلديث عن "قال:  قلت أليب عبد اهلل: يضُعف احلديث عندك بمثل هذا؛ أن ُُيدِّ

، وهذا نصٌّ "فقال أِحد: ال، ما يضُعف عندي هبذا الرجل، فيسأله عنه فُينكره وال يعرفه؟

ه.  رصيٌح بأنه ُيعمل باحلديث، وال يكون سبًبا لضعفه وردِّ

ث حديًثا ثم  ا متعلقة باإلنكار، وقد مجع اخلطيب البغدادي جزًءا فيمن حدَّ وله أمثلة كثرية جدًّ

ي[، وربام تكون عليه نيس، وال أعلمه مطبوًعا، وإنام املطبوع ]خمترص كتاب اخلطيب البغداد

ث حديًثا لزيادات  لسيوطي، فإن للسيوطي جزًء مشهوًرا مطبوع من عرشات السنني فيمن حدَّ

ثم نسيه، فجمع مجًّا من األحاديث الواردة يف هذا الباب، وسأذكر حديثني ربام أو ثالثة بعدما 

 نذكر خالف احلنفية.

ُه اهللُ َتَعاَل - املصنِّفيقول  َ
يَّة خالًفا: )-َرِحم

نَفم وا بعض لَبعض احْلَ ( أي أن بعض احلنفية ردُّ

  .األحاديث بعلَّة أن الراوي هلا يف أحد سالسل اإلسناد قد أنكر رواية هذا احلديث
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َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -: ما جاء أن النبي ومن تعليلهم يف ذلك اَم اْمَرَأة  ُنكمَحْت بمَغرْيم »قال:  -َصىلَّ َأيُّ

يَِّهاإمْذنم 
هذا احلديث ُروي من طريق حممد بن شهاب  الزهري، فُسئل عنه  «َباطمٌل  َفنمَكاُحَها َولم

 حممد بن شهاب فقال: ال أذكره.

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ - يَّ بم النَّ  نَّ أَ »ومثله حديث:  مل يعمل به فقهاء  «نيم مم يَ الْ وَ  دم اهم الشَّ  بم َض قَ  -َصىلَّ

ث به، واملراد بسهيل سهيل بن أيب احلنفية؛ ألنه جاء من طر ، وأنكره سهيٌل بعدما حدَّ يق سهيل 

 صالح، فقد رواه عن أبيه عن أيب هريرة، وهذه من السالسل املشهورة يف احلديث.

املقصود من هذا أن بعض احلنفية ردَّ بعض األحاديث بعلَّة أن الراوي أنكر روايته هلا من غري 

ثه به.  تكذيب  ملن حدَّ

-عن أيب حنيفة  ة( أي وعن أِحد روايٌة أخرى مثل املنقولَوَعن َأِْحد مثله: )املصنِّفوقول 

ُه اهللُ َتَعاَل  َ
، وهذه الرواية نقلها ابن أيب يعىل يف كتابه ]التامم[، ونقله مجٌع من املتأخرين، -َرِحم

ذًرا يف ترك أِحد هو طريقة أهل العلم، وهي األول أن النسيان ال يكون عنصوص موالظاهر أن 

ه رصيح يف رواية األثرم وغريه يف هذه املسألة.  العمل باحلديث، ونصُّ

َياَدة من الثَِّقة امْلُنَْفرد هَبا َمْقُبوَلة لفظيةً  :َمْسَأَلة" َراده بَ  الزِّ ْمَكان اْنفم م ن عرض أَكاَنت َأو معنوية إلم

يثيف َأو دخل  ،النَّاقمص شاغل يلراو َياَدة  َأو ذكرت ،أْثنَاء احَلدم  ."أحد املجلسنييف الزِّ

ا، وهي مسألة زيادة الثقة، ولكن اختلف فيه نظر الفقهاء مع  هذه املسألة من املسائل املهمة جدًّ

ا، وملا كان اإلمام أِحد إماًما من علامء احلديث كان  ثني اختالًفا كبرًيا جدًّ غريهم من املحدِّ

ادة الثقة خيتلف عن كالم سائر األصوليني يف ألصحابه مسلًكا يف هذه املسألة، وهي: مسألة زي

ُه اهللُ َتَعاَل - املصنِّفهذه املسألة، ومسَلك اإلمام أِحد والذي نقله  َ
فيها هو يف احلقيقة  -َرِحم

 ونتكلم عنه يف حمله. املصنِّفطريقة فقهاء احلديث وعلامئه، وسيذكره 
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من الكالم، جيب أن  املصنِّفام ذكره إذن هذه املسألة متعلقة بزيادة الثقة، وقبل أن نتكلم ع

نعلم أن حمل هذه املسألة فيام إذا روى راويان حديًثا، فكان يف رواية أحدمها زيادة عىل رواية 

 اآلخر، ولكن ال ُتسمى زيادة األول زيادًة تدخل يف هذا اخلالف إال بقيود:

بإسناد  واحد  ومتن  واحد، إذ لو : أنه ال بد أن يكون الراويان قد رويا حديًثا واحًدا القيد األول

يكون من باب تعارض األدلة، وليس من باب  حينئذ  اختلف اإلسناد، أو اختلف احلديث فإنه 

 زيادة الثقة.

، فإن غري املصنِّف: أننا نقول: ال بد أن يكون هؤالء الرواة ثقات، وسيأيت يف كالم القيد الثاين

 ُُيَكم بأهنا منكرٌة ونحو ذلك. حينئذ  لكونه ضعيًفا، فالثقة ال ُينَظر يف زيادته بل هي ضعيفة 

: -وهذا القيد ذكره مجاعة من أهل العلم كالقايض أيب يعىل والشيخ تقي الدين- األمر الثالث

قالوا: إنام ُينظر يف الزيادة واخلالف الذي سيأيت بعد قليل برشط أال تكون الزيادة خمالفًة للمزيد 

د للمعنى بالكلية، ف حينئذ  ن عليه، فإن خالفته فإنه يكو  ال ُينَظر إليه. حينئذ  مفسم

ت معنا، فإنه وبناًء عىل ذلك  حينئذ  : فإنه إذا ُوجدت هذه الزيادة هبذه القيود األربع التي مرَّ

 هي التي يتكلم عنها الفقهاء حينام يقولون: زيادة الثقة هل هي مقبولة أم ليست بمقبولة؟

ُه اهللُ- املصنِّفيقول  َ
َياَدة من الثَِّقة: )- َتَعاَل َرِحم َياَدة( قوله: )الزِّ ( هذه )أل( تفيد الزِّ

  .االستغراق، فتشمل كل زيادة  تكون من الراوي الثقة، سواًء كانت يف املتن، أو كانت يف اإلسناد

 فعىل سبيل املثال: 

 فإن زيادة اإلسناد أن يكون احلديث مرساًل عند اآلخر فيصله ذلك الثقة.  

 اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -ن يكون موقوًفا عىل الصحايب فريفعه للنبي أو أ َ   .ذلك الثقة -َصىلَّ
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 وكال احلالتني ُتسمى زيادًة؛ ألنه زاد يف اإلسناد، فيأخذ كذلك حكم الزيادة يف املعنى.

َياَدة من الثَِّقةقال: ) ليه؛ ألن زيادته تكون ( مرَّ معنا أن العربة بالثقة، وأما غري الثقة فال ُينَظر إالزِّ

منكرًة وال عربة هبا، وهذا عىل اصطالح كثري  من املتأخرين، وبعض أهل العلم، وقد ُيستخدم يف 

كالم اإلمام أِحد أحياًنا، قد ُيطلمق النكارة عىل الشاذ، وهو إذا روى الثقة وخالف َمن هو أوثق 

 منه يف املسألة.

َياَدة من الثَِّقة َمْقُبوَلةقال: )  ( أي أنه ُيعمل به؛ َمْقُبوَلة( معنى قوله: )الزِّ

  اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -فإن كان يف اإلسناد ُحكمم بأنه مرفوٌع للنبي َ ، وأنه متصٌل وليس -َصىلَّ

 مرساًل.

  وإن كانت يف املتن فإنه ُيعمل هبا من جهة ختصيص العام وتقييد املطلق، بل قد تكون

كون زيادًة حاكمًة عىل النص، بأن يقول الراوي: ثم قال ت حينئذ  للنسخ، ف مثبتةً الزيادة 

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -النبي   سخت، ونحو ذلك من املعاين الدالة عليها.نُ  -َصىلَّ

 ( أي أن هذه الزيادة: َكاَنت َأو معنوية لفظيةً : )املصنِّفقول 

 .قد تكون يف زيادة لفظ  يف احلديث 

 .وقد تكون زيادًة يف املعنى 

 ؛ مثلام جاء يف بعض األدعية أما زيادة اللفظف

 : التسبيح يف الركوع جاء بصيغتني:فعىل سبيل املثال

 .سبحان ريب العظيم 
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 .وسبحان ريب العظيم وبحمده 

ح احلديثني مًعا، ولكن يقول:  إن األصح إسناًدا "ففيها زيادة )وبحمده(، وأِحد كان يصحِّ

ن قول: سبحان ريب العظيم وبحمده، لكنه يرى أنه ، وهو أفضل عنده م"هو سبحان ريب العظيم

 من اختالف التنوع، وسأشري هلذا امللحظ بعدما ننتهي من الزيادة اللفظية واملعنوية.

ع املرء، جاء يف الصحيح والسنن أربع صيغ هلا:  كذلك أيًضا يف التحميد، بعدما ُيسمِّ

 .ربنا لك احلمد 

 .ربنا ولَك احلمد 

 .اللهم ربنا لك احلمد 

 .اللهم ربنا ولَك احلمد 

بمعنى يا اهلل، فهذه الزيادات مقبولٌة، ففي بعضها زيادة الواو )ولَك(، وبعضها زيادة )اللهم( 

ح  لكن نقول: طريقة أصحاب أِحد أنه إذا اختلفت األحاديث فإنه ينظر ألصح اإلسناد، وقد رجَّ

و وهو أصحها إسناًدا. هذا معنى أِحد من أسانيدها )ربنا ولَك احلمد( بدون اللهم، وبزيادة الوا

 الزيادة اللفظية.

ا يف املعنى أما الزيادة املعنوية ً  .فهو أن يزيد يف احلديث لفًظا، ويكون ذلك اللفظ مغريِّ

واملراد باختالف املتبايعان  «إَذا اْخَتَلَف امْلَُتَبايمَعانم »: احلديث املشهور حديث ابن مسعود مثاله

اَلَفا»يف الثمن أو يف الصفة  َمٌة حَتَ
ْلَعُة َقائم ا َوالسِّ فيتحالفان: ما بعتها بكذا، واآلخر يقول: بل  «َوَتَرادَّ

ينفسخ العقد بعد ذلك إال أن يرىض واحٌد  حينئذ  بعتها بكذا، فيحلفوا بنفيٍّ وإثبات  مًعا، ثم 

ا، واخُتلف يف رفعه ووقفه.  منهام بام يقوله صاحبه، واحلديث مشهور جدًّ
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ْلَعُة َقائمَمةٌ »لكن زيادة  أخذ هبا فقهائنا فيشرتطون للخيار ألجل االختالف يف الثمن أنه  «َوالسِّ

 ال بد أن تكون السلعة قائمة غري تالفة، فإن تلفت فال، فإهنا تأخذ حكاًم آخر من أحكام اخليار.

 .املصنِّفإذن هذه من الزيادة التي مؤثرة يف املعنى، وسيأيت إن شاء اهلل أمثلة أخرى يف كالم 

له  به بعد قليل، أو ما ذكره بعد ذلك، العلامء يقولون: إن هذه  املصنِّفقبل أن ننتقل ملا علَّ

 الزيادات وهذا تقسيم الطويف؛ ذكر أن الزيادة يف احلديث عىل ثالثة أنواع:

َ اهللُ َعَليْ -يعني به املرفوع إل النبي -أن تكون الزيادة يف احلديث : النوع األول  -هم َوَسلَّمَ َصىلَّ

 تكون مبيِّ 
نًة من باب تبيني املجمل، فتكون الكلمة جمملًة من الطريق األول، فيأيت الثاين بزيادة 

ٌ لألول فُيعمل به حينئذ  لذلك املجمل، و  .فإن هذا احلديث الثاين مبنيِّ

: إنه نقول حينئذ  أن يكون احلديث الذي فيه زيادة قد جاء من باب التخيري، ف: احلالة الثانية

 .جيوز العمل بالزيادة وعدمها

: األدعية التي وردت معنا قبل قليل يف التحميد بعد التسميع، ومثل التسبيح يف الركوع ومثاله

 والسجود.

َ اهلُل َعَلْيهم َوَسلَّمَ -: ما ثبت يف الصحيح أن النبي ومنها من الزيادة املعنوية إمَذا َوَلَغ »قال:  -َصىلَّ

ُكْم  إمَناءم  يف الَكْلُب  ْلُه َسْبعً فَ أَحدم ، ويف «أواَلُهنَّ »، ويف بعضها «إمْحَداُهنَّ »يف بعض األلفاظ  ،«اْلَيْغسم

ابم »، ويف بعضها «ُأْخَراُهنَّ »بعضها  َ الرتُّ
نَُة بم  .«الّثامم

جيوز  حينئذ  فهذه األلفاظ التي زيدت قالوا: إهنا تدل عىل التخيري وهو الذي اعتمده املذهب، ف

نَةُ »أو يف األخري، أو يف الوسط، وُِحمل معنى  ،أن يكون الترتيب يف األول بمعنى أن تكون  «الّثامم

 خمتلطًة مع املاء، فيكون تراٌب بامء، فكأهنا ُجعلت ثامنًة حينذاك.
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 إذن هذا املقصود بالفائدة الثانية.

قالوا: أن يزيد لفًظا، وال يكون ذلك : الفائدة الثالثة أو احلالة الثالثة من أحوال الزيادة من الثقة

للعموم  التخصيصاللفظ مبيِّنًا للمجمل، وليس عىل سبيل التخيري، وإنام يكون من سبيل 

 سنتكلم عنها بعد قليل.والتقييد للمطلق، فهذه التي 

َياَدة من الثَِّقة امْلُنَْفرد هَبايقول الشيخ: ) ( أي امْلُنَْفرد هَبايتكلم عنها أن املراد بـ )طبًعا س (الزِّ

  (.َكاَنت َأو معنوية َمْقُبوَلة لفظيةً املنفرد هبا عن غريه من الرواة، )

َرادهقال: ) ْمَكان اْنفم م ْمَكان( قوله: )إلم م ( الالم للتعليل، واملعنى أن هذا التعليل الذي سيذكره إلم

عىل اإلمكان الرشعي، أو  اإلمكان العقيل يدلهو دليل املسألة لقبول زيادة الثقة، فإن  املصنِّف

 الوقوع الرشعي، فذكر عدًدا من املعاين التي تدل عىل اإلمكان العقيل.

َراده)فقال:  ْمَكان اْنفم م ( يعني أن الذي مل النَّاقمص شاغٌل  ين عرض لراوأبَ (؛ أي انفراد الثقة )إلم

َ اهلُل -بي يذكر الزيادة عرض له شاغٌل فلم ينُقل احلديث، وقد جاء يف ذلك حديث عن الن َصىلَّ

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -، أو عن أصحاب النبي -َعَلْيهم َوَسلَّمَ  ، فقد ثبت من حديث عمران بن -َصىلَّ

َ اهللُ َعنْهُ -احلصني 
َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -دخلت مسجد النبي "أنه قال:  -َريضم وعقلت ناقتي  -َصىلَّ

ا: يا رسول اهلل، جئنا لنتفقه يف الدين، ولنسألَك عن أول بالباب، فأتى ناٌس من أهل اليمن فقالو

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -فقال النبي  ؟هذا األمر ما كان ٌء »: -َصىلَّ ، َوَكاَن َعْرُشُه َمَعهُ َكاَن اهللَُّ َومَلْ َيُكْن ََشْ

َمَواتم َواأْلَْرَض، َوَكَتَب يفم ، ُثمَّ َعىَل امْلَاءم  ء  َخَلَق السَّ ْكرم ُكلَّ ََشْ َ اهللُ َعنْهُ -قال عمران  «الذِّ
: -َريضم

ك ناقتك فقد ذهبت، قال: فانطلقت أطلبها فإذا الرساب " ثم أتاين رجٌل فقال: يا عمران، أدرم

 ."أقموأيُم اهلل لوددت أهنا ذهبت ومل "قال: ، عدهالبُ  "يتقطِّع دوهنا، وأيُم اهلل
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صحابة كان قد عرض له عرٌض، فجعله يروي بعض هذا احلديث يدلنا عىل أن بعًضا من ال

 احلديث دون بعض، فمن باب أول مضن كان بعده.

يثيف َأو دخل يقول الشيخ: ) ( أي دخل الراوي يف أثناء احلديث فسمع آخره، ومل أْثنَاء احَلدم

ع أول احلديث ومل يسمع آخره.  يسمع أوله، عكس األول، فإن األول سمم

ن لفظ الداخل؛ ألن بعض النَُسخ فيها داخل، وبعضها دخل، ( هذه أصح مدخلوقوله: )

 وألهنا هي املوافقة ملا يف الطويف. ؛ودخل أفضل ملناسبة العطف من جهة

-ما جاء من حديث عقبة بن عامر  :من األمثلة التي فيها دخل الراوي يف منتصف احلديث

َ اهللُ َعنْهُ 
ْحُتَها بم ، فذكر أنه كانت نوبته عىل رعاية اإلبل، قال: -َريضم َ الَفَروَّ

ْحُتَها ، فلام َعشم َروَّ

َ البم 
ْن َقْولمهم  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-َأْدَرْكُت َرُسوُل اهللّم  َعشم ُث النَّاَس. َفَأْدَرْكُت مم اَمً ُُيَدِّ

ْن »قائم َما مم

نُ  ُأ َفُيْحسم ، إالَّ َوَجَبْت َلُه  ُمْسلمم  َيَتَوضَّ هم اَم بمَقْلبه َوَوْجهم ، ُمْقبمٌل َعَلْيهم ُوُضوَءُه، ُثمَّ َيُقوُم َفُيَصيلِّ َرْكَعَتنْيم

نَّةُ  هم! َفإمَذا -عقبةيعني - َقاَل َفُقْلُت  «اْْلَ أي - َبنْيَ َيَديَّ َيُقوُل: الَّتمي َقْبَلَها َأْجَودُ ُعمرو : َما َأْجَوَد َهذم

ْن َأَحد  َيَتَوَضُأ َفُيْسبمغُ »َقاَل:  -مما ملا تسمع نُْكْم مم  اْلُوُضوَء ُثمَّ َيُقوُل: َأْشَهُد َأنَّ الَ إملَه إالَّ اهللُّ، إالَّ  َما مم

ا َشاءَ  َ ْن َأهيِّ
نَّةم الثَّاَمنمَيُة، َيْدُخُل مم  .املصنِّفهذا يدل عىل ما ذكره  «ُفتمَحْت َلُه َأْبَواُب اْْلَ

قال: إذا وقع احلديث يف جملسني، ويف أحد املجلسني زيادة عىل اآلخر، ومثَّلوا : احلالة الثالثة

مع الصحابة، فقد جاء يف حديث أيب سعيد  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-لذلك أيًضا من حديث النبي 

ُّ َتنْ  َحتَّى َتَمنَّىَفيَ  يف اْلنة، قال:  -عزَّ َوَجلَّ -يف قصة الرجل الذي ُيمنِّيه اهلل   اأْلََماينم
ول َفُيقَ  , َقطمَع بمهم

َ مَ  َك لَ  نَّ إم فَ »: -عزَّ َوَجلَّ -اهلل  إين سمعت "، وكان أبو هريرة حارًضا فقال: «هُ عَ مَ  هُ لَ ثْ مم وَ  َت يْ نَّ ا َت

اح أن هذا ُيتمل احتاملني: "«َوَعرَشَة َأْمَثالمهم »يقول:  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-النبي  َّ  ذكر الرشُّ
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  بعد ذلك قاهلا  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-أبا سعيد سمع أول احلديث، ثم النبي إما أن

 بعد ذلك يف آخر املجلس، فيكون من الصورة السابقة.

  ْثُلهُ »: -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-وُيتمل أن يكون يف جملسني، مرًة قاهلا النبي ، ثم «َوَلُه مم

 .«َوَلُه َعرَشَة َأْمَثالمهم »ذلك  جاءه وحيٌّ فقاهلا بعد

اد امْلْجلس َفإمن َكاَن َغريه اَل يْغفل مثلهم َعن مثلَها َعاَدة مل تُ  مَ لم َفإمن عُ " َ  ."لقبَ احتِّ

اد امْلْجلس مَ لم َفإمن عُ يقول الشيخ: ) َ ( الصورة السابقة: الحتامل اختالف املجلس، هنا: فإن احتِّ

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -ُتيقن باحتاد املجلس، وكيف ُيعَرف احتاد املجلس يف ألفاظ النبي   خاصًة؟  -َصىلَّ

من حكاية احلال، فام كان من حكاية احلال فإنه يدل قالوا: ُيعَرف ذلك فيام إذا كان احلديث 

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ َص -عىل أن النبي  ة، نصَّ عىل ذلك الشيخ تقي الدين -ىلَّ   .قاله مرَّ

ًة واحدة، فقطًعا إحدى الروايات تكون هي األصح من  ومنه: إذا كانت الواقعة مل تقع مرَّ

ض عىل من بعد أصحاب النبي هو األخرى. طبًعا  َ اهللُ َعَلْيهم -أيًضا احتاد املجلس يعرم َصىلَّ

 .-َوَسلَّمَ 

د هذه الزيادة )َفإمن َكاَن َغريهيقول الشيخ: ) اَل ( قوله: )اَل يْغفل مثلهم( أي غري َمن مل يورم

ح به ابن مفلح يْغفل مثلهم ( باْلمع يدلنا عىل أن غريه ال بد أن يكونوا مجاعًة، وهو ما رصَّ

حوا عىل أنه إن كان غريه مجاعٌة  ال يغفل مثلهم، ولكن وغريه؛ كابن رجب وغريه، فكلهم رصَّ

يكون املخالفون له  حينئذ  لالختصار حذف كلمة مجاعة، ويدل عليه قوله: )مثلهم( ف املصنِّف

 .عدٌد كبريٌ 

 ( أي عن مثل هذه الزيادة عادًة، بظهور تلك الزيادة مثاًل.اَل يْغفل مثلهم َعن مثلَها)
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فل عنها لظهورها، مثل قضية االستثناء ( أي مل ُتقَبل الزيادة؛ ألن مثل هذه ال ُيغمل ُتقَبلقال: )

 يف احلديث ونحو ذلك، وسيأيت إن شاء اهلل يف حمله.

( نقل ابن مفلح أنه بإمجاع أهل العلم أهنا ال ُتقَبل، وأال خالف يف هذه مل ُتقَبلطبًعا قوله: )

 املسألة، ونازع بعضهم فأثبت خالًفا كام نقله ابن النجار وغريه.

 ."تثمَّ امْلُثبَ ، ثمَّ األحفظ واألضبط ،اأْلَْكَثرم َقول دِّ  قُ الَّ إو"

( أي وإن مل يكن غريه ال يغفل مثلهم عن مثلها عادًة، بأن كان ُيتصور غفلتهم الَّ إوقال: )

ل احلال أو ُشكَّ فيه،  ل احلال: هل يتصور غفلتهم أو ال يتصور غفلتهم؟ فإنه إذا ُجهم عادًة، أو ُجهم

 مل نتيقن أنه من النوع األول.ففهي هذه احلال معناه أننا 

( أي األكثر من الرواة، سواًء كان األكثر هم املثبتون للزيادة أو النافون م َقول اأْلَْكَثردِّ قُ قال: )

 .هلا

د عموًما، ي( أي األحفظ يف أصله، بكونه أحفظ يف األسانثمَّ األحفظ واألضبطقال: )

( أبو اخلطاب، أْلَْكَثر ثمَّ األحفظ واألضبطَقول ا)واألضبط يف الرواية، وقد نصَّ عىل تقديم 

 وتبعه غالب فقهاء احلنابلة.

أي املثبمت عىل النايف، أي مثبمت الزيادة عىل نافيها، وزيادة  ؛( واملراد باملثبمت هناتثمَّ امْلُثبم قال: )

هنا، وأما املتقدمون فلم يذكروها، فلم يذكرها  املصنِّف( ذكرها الطويف وتبعه عليها تثمَّ امْلُثبم )

دة[، وال ابن احلافظ، وال كثري من احلنابلة، وإنام  املوفق، وال أبو اخلطاب، ومل يذكرها يف ]املسوَّ

 ذكرها الطويف.

َواَيَتانم  يفميهم َمَع التساو :َوَقاَل القايض"  ."رم
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النقل عن القايض أيب يعىل ليس عىل، وهذا ( املراد بالقايض: القايض أبو يَوَقاَل القايضقوله: )

دة[، وإنام نقله عنه أبو اخلطاب يف ]التمهيد[؛ ألنه  ة[ كام نصَّ عليه يف ]املسوَّ موجوًدا يف ]الُعدَّ

ة]قال: قال شيخنا، ونقل هذا الكالم، فربام نقله من غري  ة]، و[الُعدَّ أهم كتب القايض أبو  [الُعدَّ

 يعىل يف األصول.

( أي مع تساوي مثبمت الزيادة ونافيها فيام مض؛ يَمَع التساو( أي يف هذه املسألة )فميهم قال: )

أي يف العدد واحلفظ والضبط دون اإلثبات؛ ألنني قلت لكم قبل قليل: أن اإلثبات زادها الطويف 

 وليست موجودًة عند غريه.

َواَيَتانم ي فمياَم َمَض فميهم َمَع التساوقال: ) اإلمام أِحد، وهاتان الروايتان  ( أي روايتان عنرم

 حكامها أبو اخلطاب كام قلت لكم نقلها عن الشيخ:

: أن األخذ بالزيادة أول، قال: وقد قاهلا أِحد يف رواية امليموين، وهو قول أول هاتني الروايتني

 أكثر الفقهاء.

وذي وأيب طالب.حة، قال: وأومأ إليها يف رواية امل: أن الزيادة مطَّروالرواية الثانيةقال:   رَّ

ت معنا قبل أن نتكلم عن التحقيق يف هذه املسألة، هذا العرض الذي  وهذه املسألة التي مرَّ

، ذكره القايض، وأبو اخلطاب، وابن عقيل، واملوفق ابن قدامة، وابن احلافظ، املصنِّفذكره 

والطويف، وكثرٌي من الذين كتبوا يف األصول من احلنابلة، وأغلبهم اعتمدوا عىل كالم أيب 

 بعد قليل. املصنِّفاخلطاب، واحلقيقة أن طريقة اإلمام أِحد عىل خالف ذلك كام سيذكر 

ُه اهللُ َتَعاَل رَ -ولذلك يقول ابن رجب  َ
أصحابنا الفقهاء ذكروا يف كتب أصول "يقول:  -ِحم

 الفقه يف هذه املسألة روايتني عن أِحد: 
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 بالقبول مطلًقا. 

 وعدمه مطلًقا. 

ا له بالقبول مطلًقا  حوا هذا القول،  -يعني نص رصيح يف ذلك-ومل يذكروا نصًّ مع أهنم رجَّ

ا عن أِحد، وإنام  ثم ذكر كالًما نقلوه  "اعتمدوا عىل كالم  له ال يدل عىل ذلكومل يذكروا به نصًّ

 عن أِحد، وبنيَّ أنه غري صحيح.

فقد جاء عن أِحد أنه قال يف فوات احلج: جاءت فيه روايتان إحدامها فيها زيادة الدم، وأن 

، ثم ذكر ابن رجب أن هذا ليس من باب زيادة الثقة؛ ألن "والزائد أول أن يؤخذ"أِحد قال: 

ذا من باب تنازع قويل الصحايب، فإنام هو يتكلم عن أِحد عن قولني للصحابة: أحدمها أخذ ه

، واآلخر مل يأخذ به، فيكون   ملعنًى خمتلف  تاًما عن رواية احلديث. حينئذ  بأمر 

وهذا يدلنا عىل أن نصوص أِحد جيب أن تؤخذ يف سياقها، وأال تؤخذ عىل لفظها املجرد، إذ 

 التي تقع يف َفهم نصوص أِحد هو من هذا الباب. كثري من األخطاء

، املصنِّفإذن هذا لكالم أنكره مجٌع من أهل العلم، وقلت لكم: كابن رجب وغريه، ومنهم 

ل التفصيل السابق، بل هلا تفصيل سيورده  وذكر أن حتقيق كالم أِحد عىل خالف ذلك، وأال نفصِّ

 بعد قليل.

يق "  ."َكاَلم َأِْحديف َوالتَّْحقم

يق قال: ) بعد سرب كالم أِحد يف املسألة، والنظر يف طريقته ( يعني هذا هو َكاَلم َأِْحديف َوالتَّْحقم

هو بنصه  املصنِّفك علامء احلديث فهو ما ذكره هنا، وهذا التحقيق الذي ذكره ومسلكه، ومسلَ 

ُه اهللُ َتَعاَل - بكالم شيخه أيب الفرج بن رج َ
، نقله بالنص من كتاب رشح ]العلل[، وهو -َرِحم
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كذلك كام قال، والشيخ تقي الدين أيًضا ابن تيمية له كالم يف أكثر من موضع يؤيد هذا الكالم 

 يف اْلملة.

َياَدة َأن مل يكن مربِّ  يَأن راو"  يَ يف ا زً الزِّ َّن مل يذكر الزِّ
ْفظ والضبط عىل َغريه ممم اَدة َومل ُيَتابع احْلم

 ."دهل تفرُّ قبَ َعَلْيَها َفاَل يُ 

يق يقول: )  ( أنه عىل حالتني:َكاَلم َأِْحديف َوالتَّْحقم

م معنا، قال: احلالة األول : إذا كان راوي الزيادة، طبًعا راوي الزيادة ال بد أن يكون ثقًة كام تقدَّ

َياَدة َأن مل يكن مربِّ  يَأن راو) ْفظيف ا زً الزِّ ( من الذين مل ُيثبتوا هذه الزيادة، والضبط عىل َغريه احْلم

َياَدةولذلك قال: ) َّن مل يذكر الزِّ
 ( وهذا هو القيد األول.ممم

(، دهل تفرُّ قبَ َفاَل يُ دة، قال: )( فليس له من الرواة من ُيتابعه عىل هذه الزياَومل ُيَتابع َعَلْيَهاقال: )

 معنيٍّ باحلديث "علم العلل"ـوهذا هو العلم الدقيق الذي ُيسميه العلامء ب
، وليس كل أحد 

َمن يعنى يستطيع أن يعرف ذلك، وإنام هو آلحاد العلامء يف هذه املسألة، وسأذكر إن شاء اهلل 

 بزوائد الثقات يف األحاديث بعدما ننتهي من كالم اإلمام أِحد.

( هبذه الزيادة لكونه قد خولف بمن هو أوثق منه، نصَّ عىل ذلك أِحد دهل تفرُّ قبَ َفاَل يُ قال: )

يف رواية امليموين، فإنه ذكر حديث أيب هريرة يف االستسعاء، ومرَّ معنا يف أكثر من موضع رشح 

حديث االستسعاء، وهو أن العبد إذا كان بني اثنني، ثم أعتقه أحد الرشيكني، وكان هذا املعتمق 

دفع بقية اْلزء اآلخر للمملوك الثاين فهل ُيستسعى العبد فيؤَمر بالسعي، ثم  غري قادر  عىل

يكتسب من باب املهايأة وُيعطي مالك جزئه الثاين قيمة ما مل يعُتق منه؟ أم يعتق منه ما عتق 

 ويبقى؟ هذه مسألة االستسعاء.
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يب عروبة، وأما شعبة حديث أيب هريرة يف االستسعاء يرويه ابن أ"قال أِحد يف رواية امليموين: 

  ."ومهاٌم فلم يذكراه وال أذهب إل االستسعاء

د هبا ابن أيب  ستسعاءإذن زيادة اال فها لكوهنا شاذة، فقد تفرَّ املوجودة يف مسلم أِحد ضعَّ

فال يؤمر  حينئذ  ، و"فقد عُتق منه ما عُتق"عروبة، والثقات مل ُيثبتوها، وإنام وقفوا عىل قوله: 

ء، وال يؤمر سيده بأن ُيعتقه إذا وجد عنه مال، سيده أي سيد اْلزء اآلخر الذي العبد باالستسعا

 مل يعتق حينذاك، وهذا رصيٌح من أِحد أن العربة بالتوثيق.

ومثله أيًضا ما جاء كام تعلمون يف حديث التكبريات، يف رفع اليدين، فإن رفع اليدين بالتكبري  

 يف أربعة مواضع وقيل ثالثة:

 إلحرام، وهذا فيه أحاديٌث كثرية.يف تكبرية ا 

 ي للركوع، ويف الرفع منه وهذا فيه حديث ابن عمر.ويف اهلو 

  د األول، وهذا فيه حديث ابن عمر َ اهلُل َعنْهُ -وعند الرفع من التشهُّ
كذلك، أو  -َريضم

إنه ال "بعض طرق حديث ابن عمر، وأِحد جاء أنه ضعَّف هذا املوضع، وقال: 

د  "يثبت به بعض الرواة، وردَّ عليه ابن القيم يف جزء  كامل، وتكلَّم يف هذه فقد تفرَّ

ْلم  َعلميٌم﴾، الزيادة وأثبتها ولعل األقرب ثبوهتا وهي ، [76]يوسف:﴿َوَفْوَق ُكلِّ ذمي عم

يف مسلم، لكن ربام ابن القيم خانه التعبري يف بعض األلفاظ يف هذه الرسالة. هذه احلالة 

 األول.

 :احلالة الثانية
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ْفظ والضبط عىل من مل يذكرَها فروايتانيف ا زً مربِّ  ن َكاَن ثمَقةً إم وَ "  ."احْلم

 .( أي كان راوي الزيادة ثقةً ن َكاَن ثمَقةً إم وَ قال: )

ْفظ والضبطيف ا زً مربِّ )  ( أي معروًفا بذلك ال جمرد الثقة فقط، بل هو ضابٌط ضبًطا عالًيا.احْلم

ْفظ والضبط يف ا زً مربِّ قال: ) ( فروايتان( أي َمن مل يذكر هذه الزيادة قال: )عىل من مل يذكرَهااحْلم

 أي عن اإلمام أِحد:

 : أن األخذ بالزيادة أول من عدم األخذ هبا، وهذا قول أغلب الفقهاء.الرواية األول

ب لطريقة كثري  من والرواية الثانية : أن الزيادة غري مقبولة، وأن النقص أول، وهذا ُنسم

 املحدثني.

ُأخذت هاتان الروايتان كام قال ابن رجب من قول أِحد يف زيادة مالك: من املسلمني يف زكاة و

إذا انفرد "، وقال مرة أِحد: "ريمَ عُ الكنت أهتيَّبه حتى وجدته من حديث "الفطر، قال أِحد: 

 ؛"مالٌك بحديث  هو ثقة، وما قال أحٌد بالرأي أثبت منه

 .فمرًة رد زيادة مالك 

 ومرًة أثبتها. 

ح ابن رجب بعد ذلك أن العربة باملقارنة بني املثبمت والنايف من حيث الثقة، ومن حيث  ثم رجَّ

الفقه، ولذلك أهل العلم علامء احلديث وصيارفته قواعد، فإن عندهم بعًضا من الرواة إذا روى 

ني ابن صنِّفاملحديًثا جاء به عىل وجهه، فينقله كام هو، ومن هؤالء شعبة ُنقمل عنه، ومن املتأخرين 

ر عنه أنه ينقل  م رواية األول عىل الثاين،  حينئذ  باملعنى، فخزيمة مثاًل وهكذا، ومنهم من ُشهم ُتقدَّ

ا ذكرها العلامء يف هذا الباب.  وهكذا يف معايري أخرى كثرية جدًّ
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قبل أن ننتقل من هذه املسألة، مسألة الزيادة يف احلديث، هذا علٌم من العلوم التي ُعني هبا 

الفقهاء خصوًصا، وقد ألَّف فيها بعض العلامء كتاًبا مستقاًل، فقد ألَّف أبو الوليد النيسابوري 

ها، وينبني عىل كتاًبا اسمه ]الزيادات عىل املزين[ أورد فيه األحاديث التي فيها زياداٌت يف ألفاظ

 تلك الزيادات أحكام فقهية، وهذا الكتاب مطبوع يف جملد.

فإن أكثر من ُيعنَى بزيادات األحاديث التي ُتبنى عليها األحكام هو أبو داود، وأما أهل السنن 

ُه اهلُل َتَعاَل -نصَّ عىل ذلك ابن رجب وغريه، ولذلك فإن أبا داود  َ
ى بالزيادات ومن ُيعنَ  -َرِحم

 ا، وقد ُيكم عىل كثري  منها، أو يومئ يف احلكم عليها، وله طرٌق يف اإليامء:أورده

 .إما بمخالفة التبويب 

 .أو الترصيح بالرد 

 .أو بنقل كالم بعض أئمة الباب 

ف الزيادات يف كثري  من األحاديث واحلكم عليها وأثرها يف الفقه،  ولذلك من أراد أن يعرم

م فلينظر يف ]سنن أيب دواد[، وهذا ا لكتاب من أعظم كتب السنن حقيقًة، بل ربام يكون هو املقدَّ

ُه -ُجعمل لالستدالل عىل مذهب اإلمام أِحد من األربعة يف الصنعة يف الفقه، وهو يف األصل  َ
َرِحم

 ، وطريقة أهل احلديث عموًما، فإن طريقتهم متقاربٌة يف هذا الباب.-اهللُ َتَعاَل 

 ."َمْسَأَلة"

 لسابقة، فإن السابقة يف زيادة يف احلديث، وهذا يف النقص منه.هذه املسألة عكس ا

نْد اأْلَْكَثر َجائمزٌ  حذف بعض اخْلرب"  ."عم
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( يعني بعض اخْلرب( املراد باحلذف أي النقص من احلديث، وقوله: )حذُف يقول الشيخ: )

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -سواًء كان حديًثا مرفوًعا للنبي  ا.أو من  -َصىلَّ  غريه، وهذا كثري جدًّ

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -( يرضب األصوليون مثااًل يف قول النبي حذف بعض اخْلرب) ُهَو »: -َصىلَّ

لُّ  الطَُّهوُر َماُؤُه، فقد يوحي له السؤال، فهذا حذٌف لبعض اخلرب، وإن مل يُك هو قول  «َمْيَتُتهُ  احْلم

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -النبي  َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -؛ ألن النبي -َصىلَّ ُسئل قبل أن يقول هذا الكالم  -َصىلَّ

لُّ  ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه،»عن ماء البحر فقال:   .«َمْيَتُتهُ  احْلم

حتذف بعض احلديث، فتأيت باْلملة األول دون اْلملة الثانية، أو العكس  كذلك يصح لك أن

لُّ َمْيَتُتهُ »فتقول:   وتسكت، فهذه من باب حذف بعض اخلرب. «احْلم

( أي جيوز ذلك، ولكن األول اإلتيان باحلديث كاماًل فإنه أتم، ومن أشهر من َجائمزٌ وقوله: )

مام حممد بن إسامعيل البخاري مؤلف ]الصحيح[، ُعني بتجزئة األحاديث عىل األبواب هو اإل

فإن البخاري كان جيزئ األحاديث بخالف مسلم، فإن مسلاًم كان يذكر احلديث كاماًل، وهذه 

ل فيها سياق مسلم  عىل البخاري؛ ألن مسلاًم يريد احلديث كاماًل يف حمله،  من األمور التي ُفضِّ

 ع، وأحياًنا بنفس اإلسناد يف أكثر من موضع.بخالف البخاري فقد جُيزئه عىل أكثر من موض

أما املتأخرون فإن أشهر كتاب  ُعني بتجزئة األحاديث، وحذف بعض األخبار، وهذا الكتاب 

من أمجل الكتب حقيقًة للقراءة فيه، وهو كتاب ]اْلامع الصغري[ للسيوطي، فإنه مجع فيه 

أ كثرًيا من أحاديث، فجعل احلديث جم  زًأ عىل أحاديث كثرية.أحاديث كثرية، وجزَّ

ويف غريها، وزان هذا الكتاب عناية الشيخ نارص حممد نارص وهذا الكتاب مجع ما يف السنن 

ل عىل كثري  من الناس يف اْلملة؛ ألن اإلنسان ستغريَّ اجتهاده، وقد خُيطئ  الدين األلباين به، وسهَّ

ل عليهم االنتفاع هبذا الكتاب، وهذ ا الكتاب احلقيقة من أمجل الكتب، مرًة وُيصيب أخرى، فسهَّ



 

21 

 

أ فيها  كثرًيا  املصنِّفليقرأ فيه املرء أحاديث يف الغالب أهنا ال تتجاوز سطًرا أو سطرين، وقد جزَّ

 من األحاديث.

نْد اأْلَْكَثرقال: ) ، ذكر ابن السبكي يف ( أي عند أكثر أهل العلم، واملخالف يف هذا البابعم

ين خالفوا يف هذا الباب هم الذين خالفوا يف منع الرواية باملعنى، رشحه لـ ]مجع اْلوامع[ أن الذ

 منع من حذف بعض اخلرب والنقص منه.فحيث منع من الرواية باملعنى فإنه 

ْستمْثنَاء َوَنْحوهيف إمالَّ "  ."اْلَغاَية َواالم

د إمالَّ : )املصنِّفقول  ( هذه هي احلاالت التي ال جيوز فيها حذف بعض اخلرب، وقبل أن يورم

 األمثلة ونقمف معها، نذكر ضابًطا ملا ال جيوز فيه حذف بعض اخلرب، نقول:  املصنِّف

ال  حينئذ  : إذا كان احلذف خمالًّ باحلكم الذي يتضمنه باقي النص؛ ألنه متعلٌق به، فالضابط فيه

 جيوز حذفه.

 مثل: )إل وحتى( فإهنام النتهاء الغاية.( الغاية اْلَغاَيةيف  إمالَّ قال: )

ْستمْثنَاءقال: )  .(إالَّ ونحوها: )( مثلَواالم

( أي ونحو الغاية واالستثناء؛ كحذف جواب اخلرب وإبقاء اخلرب، أو إثبات َوَنْحوهقال: )

 الرشط دون جوابه، ونحو ذلك، ثم قال: أمثلة.

ُه مُمَْتنعٌ  بمَسَواء   َوإمالَّ َسَواء   ي،َحتَّى تزه :مثل" َفاًقا َفإمنَّ  ."اتِّ

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -النبي » ــ( فيَحتَّى تزه :مثلقال: ) ، «ُتْزَهى َحتَّى هَنَى َعْن َبْيعم الثِّاَمرم  -َصىلَّ

عن فلو جاء امرٌؤ وروى أول احلديث دون باقيه فهو خمطئ، بل جيب أن يقول الذي يقتيض 

 حذفه األخري النهي عن بيع مجيع الثامر، ومل يقل بذلك مسلم.
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َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -النبي »ـ ( فبمَسَواء   َوإمالَّ َسَواء  كذلك وقوله: ) َهُب  -َصىلَّ هَنَى َعْن َبْيعم الذَّ

َهبم  ةم  ،بمالذَّ ضَّ ُة بماْلفم ضَّ اْلرُبِّ  ،َواْلفم
، ولو مل ُتذكر هذا االستثناء «بمَسَواء   إمالَّ َسَواءً إل آخره  َواْلرُبُّ بم

لكان هنيًّا عن بيع املتامثلني من الربويات، ومل يقل بذلك أحد فإن الرصف جائز، ولذلك فإنه ال 

 بد من إتام هذا االستثناء.

هُ قال: ) ( أي ال جيوز هذا مُمَْتنعٌ (، ومعنى قوله: )مُمَْتنعٌ ( أي فإن حذف الغاية واالستثناء )َفإمنَّ

َفاًقاالفعل )  ( أي باتفاق أهل العلم.اتِّ

: وهو أن بعض قبل أن ننتقل إل املسألة التي بعدها، ناسب يف ذهني اآلن ذكرت مسألةً 

د بعضها باالستثناء،  د بال استثناء، ويرم فنقول: إن هذا االستثناء يكون حينذاك األحاديث قد ترم

ل به.من باب زيادة الثقة، فقد يكون األول مل يسمع احلد ا، فإن ثبت إسنادها ُعمم  يث تامًّ

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -النبي »مثاله: ما ثبت يف صحيح مسلم أن  ، أي «ايَ الُثنْ  نْ ى عَ هَنَ  -َصىلَّ

االستثناء يف البيع، لكن جاء استثناٌء خارج الصحيح، وصححها أِحد وغريه، إال أن ُتعَلم، 

فنقول: إن احلديث الذي جاء فيه النهي عن الُثنيا حمموٌل إن كانت معلومًة، تصح الُثنيا  حينئذ  ف

من باب الزيادة التي  حينئذ  عىل الُثنيا املجهولة غري املعلومة، ال عىل مطلق الُثنيا، فيكون االستثناء 

رواها الثقة، وهي معموٌل هبا، وقد عمل هبا أصحاب أِحد، وهي تصلح للتمثيل أيًضا يف مسألة 

 زيادة الثقة.

ياَم تعمُّ  :َأَلةَمْس "
د فم اَلةيف كرفع اْلَيَدْينم  ؛بمهم اْلبلوى خرب اْلَواحم  اْلوُضوء بمَمسِّ  َونقض ،الصَّ

نْد اأْلَْكَثر الّذكر َوَنْحوَها َمْقُبوٌل  يَّة ،عم
نَفم  ."خالًفا ألْكثر احْلَ

ياَم تعمُّ : إن )املصنِّفيقول 
د فم  ( املراد بام تعمُّ به البلوى: بمهم اْلبلوى خرب اْلَواحم

 .قيل: إنه ما يكثر وقوعه، وُيتاج مجيع الناس إل العلم به 
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 .وقيل: إن ما تعمُّ به البلوى هي ما تدعو الدواعي إل نقله 

 .وعىل العموم فاملعنى فيهام متقارب

اَلةيف كرفع اْلَيَدْينم : )املصنِّفوقول  ع الدين يف الصالة ( هذه يستدل هبا احلنفية عىل أن رفالصَّ

د إال من حديث ابن عمر، وجاء أيًضا من حديث  يف التكبري يف غري تكبرية اإلحرام، قالوا: مل يرم

َ اهللُ -ال نعمل به؛ ألن الصلوات نقلها كثرٌي من أصحاب النبي  حينئذ  أبو ُِحيد  الساعدي، ف َصىلَّ

ري تكبرية اإلحرام إال واحٌد أو اثنان، فتكون مما ، ومل ينُقل رفع اليدين بالتكبري يف غ-َعَلْيهم َوَسلَّمَ 

 تعمُّ به البلوى.

د فيه إال حديث واحد، واحلقيقة أنه ورد الّذكر اْلوُضوء بمَمسِّ  َونقضقال: ) ( قالوا: وألنه مل يرم

 فيه أكثر من حديث.

إمَذا اْسَتْيَقَظ »( أي ونحوها من املسائل، مثل: حديث أيب هريرة يف غسل اليدين َوَنْحوَهاقال: )

نْ  َأَحُدُكمْ  هم  مم  أي من نوم ليل. «َنْومم

نْد اأْلَْكَثر َمْقُبوٌل قال: ) وكثرًيا ما ( أي عند أكثر أهل العلم، وقد نصَّ عليه أِحد وغريه، عم

 .يعمل به فقهاء احلنابلة وُينكره بعض احلنفية

املدينة هلا حَرم، احلنابلة بأن : ما أخذ به فقهاء ومن األمثلة التي ُيمكن أن تصلح هلذا الباب

وأنه ُيُرم الصيد فيها، وأنه جيوز تأديب عىل املشهور َمن صاد فيها، قلت: عىل املشهور؛ ألن 

 الرواية الثانية أنه جيوز أخذ السَلم مطلًقا لكل آحاد الناس، وهكذا أحاديث أخرى ذكروها.

يَّةقال: )
نَفم  ( هذا القول: خالًفا ألْكثر احْلَ

  ُينسب للحنفية مجيًعا.تارًة 
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  هنا. املصنِّفوتارًة ُينسب ألكثرهم كام ذكر 

  نسبه لبعض احلنفية.وتارًة ُينسب لبعضهم، مثل: ابن برهان يف الوصول، فقد 

: صاحب ]التأسيس[، فإنه قد نصَّ عىل هذا القيد وذكر أنه من أصول احلنفية، وممن نصَّ عليه

 أسيس ]تأسيس النظر[.ويس، هذه طبًعا التبوهو أبو زيد الدُّ 

هذا القول قول احلنفية مردود، ممن ُيردُّ عليهم يف ذلك أن احلنفية قد أخذوا بكثري  من أخبار 

ا عندهم؛ منها أهنم قالوا: إنه ال جيوز بيع رباع مكة، اآلحاد  مما تعمُّ به البلوى، وهذا كثري جدًّ

ا تتبعوه، يعني  حتى يف السنن ملا ذكروا أن اْلنازة واحلديث فيها حديث آحاد، وهذا كثري جدًّ

ُيرَشع املش خلفها، وهذا يتكرر كثرًيا، ومع ذلك مل ينقله إال واحد، ومع ذلك أخذوا به، بل أشد 

 من ذلك أهنم حكموا بوجوب الوتر، وإنام النقل فيه حديث آحاد  فحسب.

د  :َمْسَأَلة" نْد اأْلَْكَثريف خرب اْلَواحم د َمْقُبول عم  ."احْلَ

د: )املصنِّف قول ( سواٌء كان فرًدا أو مجاعًة؛ أي ما مل يصل إل التواتر، هذا مراده خرب اْلَواحم

 بخرب الواحد.

ديف : )املصنِّفوقول  د احلدود، ومرادهم باحلدود هي العقوبات الرشعية ( احلد: إفراد مفرَ احْلَ

مات املشهورة عند الفقهاء التي   من املحرَّ
بهة وهي ستٌة أو سبعة، التي ُرتبت عىل عدد  ُتدرأ بالشُّ

وقلت: سبعة مَلا؟ ألن البغي ليس فيه عقوبٌة يف ذاته، وإنام هي مقاتلة، واحلدود هي: الزنا، 

ة، والبغي عند من رأى أن البغي حد.  والقذف، والرشب، واحلرابة، والردَّ

د : )املصنِّفوقول  ديف خرب اْلَواحم ألن هذا القول نسبه  ( هذا التعبري فيه نظر، ملاذا؟احْلَ

الكرخي، وأبو احلسن الكرخي إنام عبارته هي أن خرب احلد فيام ُيدًر  للكرخي، أيب احلسن
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بهة، ومل يقل: يف احلد، وال شك أن عبارة ما ينتفي بالشبهة أو ُيدرأ بالشبهة أشمل من عبارة  بالشُّ

 .هذا أواًل احلد، 

ُيثبت احلد بخرب الواحد، لكن اْلمهور يرون وال  : أن الكرخي ُيسقمط احلدَّ بخرب الواحد،ثانًيا

 أنه مقبول.

د : )املصنِّفيقول  ديف خرب اْلَواحم ة ُيعمل به( َمْقُبول احْلَ نْد اأْلَْكَثر) أي يكون ُحجَّ ( أي عند عم

 أكثر أهل العلم، ونص عليه أِحد. 

املراد به  "يوالبرص" واملراد بالكرخي أيب احلسن من فقهاء احلنفية، "يخالًفا للكرخ" قال:

أبو عبد اهلل وليس أبا احلسني؛ ألن أبا احلسني صاحب املعتمد نقل هذا القول عن شيخه أيب عبد 

، لكن يف هذا ما ُيطلقون البرصي ويقصدون به أبا احلسنييف كتب األصول اهلل البرصي، وكثرًيا 

 املوضع املقصود به أبو عبد اهلل.

نْد اأْلَْكَثره عىل أحد حمملي ل َما َرَواُه الصحايبجيب اْلَعَمل بمحمْ  :َمْسَأَلة"  ."عم

إذا قال الراوي يف احلديث شيًئا؛ "ُتذكر عند العلامء بمسألة:  املصنِّفهذه املسألة التي أوردها 

 ."؟هل ُيقبل قوله فيه أم ال

 فتكون هذه املسألة من زيادة الصحايب يف احلديث من قوله هو. 

 اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -يادة يف احلديث منسوبًة للنبي واملسألة املتقدمة هي الز َ  .-َصىلَّ

إذن هذه املسألة تتعلق فيام كان الصحايب قد قال يف احلديث قواًل بلفظه أو فعاًل بجوارحه 

 ُيفرسِّ احلديث، أو ُيمله عىل أحد حمامله.

 ، عندي مسألتان:املصنِّفقبل أن نذكر كالم 
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: أن هذه املسألة ذكر كثرًيا من فقهاء احلنابلة كام نقله املرداوي، يقولون: إن هذه املسألة األول

ة،  ة املسألة متفرعة عىل القول بأن قول الصحايب ليس بُحجَّ وأما من قال بأن قول الصحايب ُحجَّ

ة، أو غالب املسائل الت ي ستأيت فإنه يرى أن كل املسائل التي ستأيت بعد قليل ُيعترب قوله فيها ُحجَّ

ة أم ال؟ وهذا مبنية  ة، فتكون متفرعة عىل اخلالف: هل قول الصحايب ُحجَّ أن قوله ُيعترب فيها ُحجَّ

ة، هذه املسألة األول.وتفريع عىل   من قال: إهنا ليست بُحجَّ

عن  املصنِّفوهو أن ِحل الصحايب للحديث له مخسة أحوال، سيتكلم : املسألة الثانية معنا

 حلديث عن بعضها اآلخر:بعضها، وُيرجئ ا

ا، ثم إن الراوي له احلالة األول خيصه ببعض  -وهو الصحايب-: أن يكون اخلرب املرويُّ عامًّ

بعد ذلك  املصنِّفيكون من باب ختصيص العموم، وهذه املسألة سيتكلم عنها  حينئذ  أجزائه، ف

م، فهي خارجة عن يف مسألة قول الصحايب حينام يتكلم فيقول: مذهب الصحايب خُيصص العمو

 موضوعنا.

أن يكون احلديث مطلًقا، ويأيت قول الصحاب لتقييده، فهي داخلٌة أيًضا يف  احلالة الثانية:

 املسألة السابقة، وليست داخلة معنا هنا.

أن يكون احلديث مثبًتا حلكم، ثم إن الصحايب يذكر نسخه وأنه منسوخ من قول احلالة الثالثة: 

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -الصحايب، وال يرفع ذلك للنبي  بعد  املصنِّف، وهذه املسألة سيوردها -َصىلَّ

ها:  د مسألة نصُّ إذا قال الصحايب: هذه اآلية "ذلك، ليس اآلن، وإنام يف قول الصحايب، فيورم

ستأيت أيًضا كذلك، كل هذا من ِحل الصحايب، لكنه ليس  "سوخة، هل ُيقَبل قوله أم ال؟من

 مراًدا معنا هنا.
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 املصنِّفأن يرتك الصحايب نصَّ احلديث ويعمل بخالفه، هذه املسألة سيوردها احلالة الرابعة: 

د احلكم  "َخالفهُ وَ  التأويلا اَل ُْيَتمل َوإمن َكاَن نصًّ "بعد قليل  كذلك، وهو عندما يقول:  ثم سيورم

 بعد قليل.

أن يروي الصحايب خرًبا، ويكون ذلك اخلرب  ووه :-هي املرادة يف هذه املسألة- احلالة اخلامسة

حمتماًل ملعنيني، ثم إن الصحايب ُيمل اخلرب عىل أحد معنييه، ليس من باب تقييد املطلق، وال 

باب احلمل عىل أِحد املعنيني، فانتبه هلذه  ختصيص العام، وال النسخ، وال ترك العمل، وإنام من

 املسألة.

 أحد املعنني: 

  ٌمشرتًكا، وهذا االشرتاك من باب التناقض والتضاد قد يكون لفظ. 

  وقد يكون من باب االختالف الذي ال يكون من باب االشرتاك، وسيأيت هلا أمثلة بعد

 قليل.

 :املصنِّفنرجع لكالم 

ًة فيؤخذ به وجيب العمل به.( أي جيب اْلَعَمل: )املصنِّفيقول   أن يكون ُحجَّ

ُه اهللُ َتَعاَل - املصنِّف( قول بمحْمل َما َرَواُه الصحايبقال: ) َ
(، معنى قوله: ِحل؛ بمحْمل: )-َرِحم

ن يفعل فعاًل معينًا يدل عىل هذا احلديث أأي بتفسريه باختيار أحد املعنيني، أو تفسريه بفعله؛ ب

َ اهللُ َعْنَها- وهذا كثري، مثل عائشة
عندما روت حديًثا وعملت بخالفه وغريه من  -َريضم

 الصحابة.
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، "بام رواه الراوي"( بعض علامء األصول ُيعربِّ بمحْمل َما َرَواُه الصحايبوقول الصحايب: )

ولكن املؤلف هنا عربَّ بالصحايب، وهذا يدلنا عىل أن هذه املسألة خاصٌة بالصحايب فقط دون من 

لتابعني، فإن ِحلهم وتفسريهم ألحد املعنيني ليس داخاًل يف هذا اخلالف وليس معترًبا، بعده من ا

هو  املصنِّفوإنام يكون قوله كقول واحد  من جمتهدي األمة، وأما الصحايب فال، وهذا الذي ذكره 

الذي جزم به القايض أبو يعىل، وهي طريقة اآلمدي، وابن احلاجب، خالًفا إمام احلرمني 

ي، فإن إمام احلرمني والفخر الرازي يقولون: بل كل راو  للحديث يدخل يف هذا النزاع، والراز

وهذا غري صحيح، وإنام الذي جزم به فقهاء احلنابلة أن هذا احلكم خاصٌّ بالصحايب دون من 

 عداه.

( بمعنى أن يكون احلديث له معنيان، ثم إن هعىل أحد حمملي( قوله: )هعىل أحد حممليقال: )

ح أحد املعنيني، أو ُيمله عىل أحد املعنيني.الرا  وي يرجِّ

 ،انظر معي من باب القسمة العقلية؛ ألنه سيأيت بعد قليل صورة متعلقة هبذه القسمة فانتبه هلا

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -احلديث الذي ُيروى عن النبي   :إذا كان له معنيان فله ثالث حاالت -َصىلَّ

يكون املعنيان متساويني يف الداللة، فيحمل الصحايب احلديث عىل أحد أن : احلالة األول

 املعنيني، هذه هي املسألة التي معنا.

أحدمها راجًحا، وُيمل الصحايب احلديث عىل أن يكون احلديث له معنيان : احلالة الثانية

 املعنى الراجح كذلك، فتكون هذه أيًضا داخلًة يف مسألتنا.

: أن يكون للحديث معنيان، أحدمها راجح واآلخر -ه للحالة الثالثةانتب- احلالة الثالثة

مرجوح، فيحمل الصحايب احلديث عىل املعنى املرجوح، هذه ليست مرادة هنا، وإنام هي يف 

 بعد قليل. املصنِّفاملسألة التي بعدها مبارشة التي سيذكرها 
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ُه اهلُل َتَعاَل - املصنِّفقول  َ
نْد اأْلَْكَثر: )-َرِحم أي عند أكثر العلامء، وقد نص عليها اإلمام  (عم

ى، فقيل له: إن  أِحد، أو أومأ إليه اإلمام أِحد، فقد نقل أبو طالب أن أِحد ُسئل عن العبد يترسَّ

ْم َحافمُظونَ : -َعزَّ َوَجلَّ -من الناس من ُيتج بقول اهلل  هم يَن ُهْم لمُفُروجم ْم *  ﴿َوالَّذم هم إمالَّ َعىَل َأْزَواجم

القرآن ُأنزل عىل "فقال أِحد:  ؟فأي ملمك  للعبد .[6-5]املؤمنون:ا َمَلَكْت َأْياَمهُنُْم﴾أْو مَ 

 ."ى العبدرسَّ ، وهم يعلمون فيام ُأنزل يت-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-أصحاب النبي 

نقلوا هذا من باب اإليامء ال من باب النص، وقلنا: إهنا من باب اإليامء مَلا؟ ألن الصحابة 

ٌم يف القرآن فمن باب  القرآن، نحن نتكلم عن اخلرب من باب اإلشارة، وأن تفسري الصحابة مقدَّ

 .-َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-أول من باب اإليامء تفسريهم حلديث النبي 

َرة فاألكثر عىل الظُُّهور"  ."َفإمن ِحله عىل غري َظاهم

ذا كان للحديث معنيان، أحدمها راجح واآلخر هذه املسألة ذكرناها قبل قليل، وهو: إ

 مرجوح، ثم إن الصحايب ِحله عىل املعنى املرجوح، فهذه فيها خالف.

َرة: )املصنِّفيقول  ( مثل أن يكون احلديث ظاهره يدل عىل الوجوب َفإمن ِحله عىل غري َظاهم

 فيحمله عىل الندب وهكذا.

عىل املعنى الظاهر الذي هو راجٌح، ( أي فأكثر العلامء أنه ُُيَمل فاألكثر عىل الظُُّهورقال: )

 وُيرَتك قول الصحايب يف هذا التفسري، وهذا معنى قوله.

َواَية يْعمَ أَوَعن "  ."ل بقولهِْحَد رم

َواَيةأَوَعن )  ( أي بقول الصحايب وُيرَتك الظاهر لذلك.ل بقولهيْعمَ ( أخرى: أنه )ِْحَد رم



 

30 

 

رَب وَفاقً  َوَخالفُه َفاأْلَْظهر عندَنا اَل يردُّ  التأويلا اَل ُْيَتمل َوإمن َكاَن نصًّ " يَّةاخْلَ
افمعم  ."ا للشَّ

 هذه املسألة التي ذكرت لكم عندما قلنا األحوال اخلمس.

( رصًُيا يف التأويلا اَل ُْيَتمل نصًّ نقله الصحايب )( أي وإن كان اخلرب الذي َوإمن َكانَ يقول: )

الصحايب راوي خالفه وترك العمل به، مل ُيمله عىل أحد املحملني، ( أي أن َوَخالفهُ احلكم، )

وإنام ترك العمل به بالكلية، ومل يقل: إنه منسوخ؛ ألن كلمة إذا قال: إنه منسوخ سيأتينا إن شاء 

 اهلل حكمها. 

و التعبري باألظهر، ( هذه أحد صيغ الرتجيح عند احلنابلة وهَفاأْلَْظهر( قوله: )َفاأْلَْظهرقال: )

 صححه املرداوي وغريه.وهذا األظهر جزم القايض بأنه األصح، وكذلك 

رَب  عندَنا اَل يردُّ  َفاأْلَْظهرقال: ) ( يعني ال ُيرد اخلرب بمخالفة الراوي له؛ أي الراوي الصحايب اخْلَ

ن أن أِحد ُسئل له، وعمله بخالفه، وقد نصَّ عىل ذلك اإلمام أِحد، فقد نقل األثرم عنه يف السن

ام، فقال أِحد:  َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -نحن ُنعطي كام أعطى النبي "عن احلجَّ ، ولكن صاحبها -َصىلَّ

لو كان حراًما مل ُيعطه "فلام ُسئل عن قول ابن عباس:  "ال يأكله، ُيطعمه الرقيق، ويعلفه الناضح

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -النبي   ."هذا من تأويل ابن عباس" فقال أِحد: "-َصىلَّ

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -النبي  امم َخبميٌث إمنَّ ُأْجَرةم »ثبت عنه أنه قال:  -َصىلَّ جَّ َأْعلمْفُه »وقال:  «احْلَ

َحَك  م أجرًة، وهو ملا حجمه أبو طيبة أعطاه أجرة، فأِحد  «َناضم وقد ثبت عنه أنه أعطى احلجَّ

  :يقول: أعمل باحلديثني

  ام األجرةجيوز   .إعطاء احلجَّ

 .ام أن يأخذ منها شيًئا، وإنام جيعلها للناضح وغريه  وال جيوز للحجَّ
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إن هذا من "اْلمع بينهام، وهو طريقة الشيخ تقي الدين يقول: طبًعا يف توجيه هلذا احلديث 

باب أن احلالل درجات؛ فبعضه أطيب من بعض، وما كان طيًبا يف كامل درجات الطيب جيعله 

عله جياملرء يدخل بدنه أكاًل ورشًبا، ثم ما كان دونه جيعله موالًيا لبدنه لبًسا، ثم ما كان دونه 

 ."موالًيا لبدنه سكنًا، ثم ما دونه جيعله خلادمه ولغريه من الناس ضيافًة ونحوه

 ."ا للحنفيةَوَعن َأِْحد اَل يْعمل بمهم وَفاقً "

( أي ال ُيعمل باحلديث الذي خالفه اَل يْعمل بمهم ( أي وعن أِحد روايٌة )دَوَعن َأِْح قوله: )

صاحبه فيه، ُأخذت هذه من كالم أِحد يف رواية حرب أنه ملا... طبًعا هذا القول ألِحد كان يف 

 كالم أِحد األول.أول أمره ثم رجع عنه، لكن أذكر 

كاَح إالَّ بَويلٍّ اَل »أِحد كان يف أول األمر كان ال يصحح حديث 
يقول: إنه ال يثبت عن النبي  « نم

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ - ، ويقول: إنام العمل فيه عىل قول الصحابة كعمر وغريه، ثم بعد ذلك -َصىلَّ

  ه.ثبت عنده احلديث فصحح

يصحح احلديث كان من أسباب عدم تصحيحه احلديث: خمالفة يف أول أمره حينام كان ال 

َ اهلُل َعنَْها-عائشة 
ال "رواية حرب قال: يف  احلديث، فقد قال أِحد ملا ُذكر له هذا احلديث -َريضم

فأِحد ردَّ احلديث  ،"جت بنات أختها واحلديث عنهايصح احلديث عن عائشة؛ ألهنا زوَّ 

َ اهللُ َعنْ -بمخالفة عائشة 
بمخالفة الزهري له، وهذا معنى وكذلك ردَّ حديًثا آخر ، له -َهاَريضم

 (.ال ُيعَمل بهقوله: )

ا، واحلقيقة أن من املتأخرين الذين  وللشيخ تقي الدين نظٌر يف كالم اإلمام أِحد مجيٌل جدًّ

 م أحد:ُُيسنون النظر يف كالم اإلمام أِحد مبارشًة، وُُيسنون الترصف فيه اثنان أو ثالثة ال ُيقارهب

 .الشيخ تقي الدين 
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 .]ومسعود احلارثي صاحب رشح ]املقنمع 

 .وابن رجب 

ل فيه مبارشًة، قد يكون  هؤالء الثالثة ال يوجد من املتأخرين من ينظر لكالم أِحد وُيفصِّ

 غريهم أقل منهم، لكن هؤالء الثالثة بالدرجة األول.

ليست من باب اختالف الروايات،  إن هاتني الروايتني احلقيقة أهنا"الشيخ تقي الدين قال: 

إن نصوص أِحد "، كيف ذلك؟ يقول الشيخ تقي الدين: "وإنام هي من باب اختالف احلال

ٌة يف احلديث  "تقتيض أن خمالفة الصحايب ملا رواه ال يمنع االحتجاج باحلديث، لكن خمالفته له علَّ

ة إذا انضافت إليها علٌل أخرى  .فإذا كانت علَّ

تكون من باب اجتامع  حينئذ  أن يكون احلديث روي بألفاظ  متعددة، فإهنا  :وذكر من العلل

القوادح يف احلديث فرتدُّ هذه اللفظة أو يتوقف فيها، واحلقيقة أن نظر الشيخ تقي الدين يف هذه 

 املسألة نظٌر دقيق، وهو أقرب لطريقة أِحد وعلامء احلديث يف هذه املسألة.

ر ُعُمو" يصيف  ا فسيأيتمً َوإمن َكاَن الظَّاهم  ."التَّْخصم

نعم سيأيت يف التخصيص، طبًعا هذا قوله: كان عموًما عَرفنا منه حاالت مخس، وهو إذا ِحل 

، فخصص كالمه عموم احلديث، أو قيَّد مطلقه، هذه ستأيت إن  الصحايب احلديث عىل خاص 

 شاء اهلل يف قول الصحايب.

اَلف خرب َأكثر اأْلمة مل يُ ن عمم إو"  ."امجاعً إ دَّ رل بمخم

اَلف خرب َأكثر اأْلمةن عمم إوقوله: ) َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -( األحاديث املروية عن النبي ل بمخم -َصىلَّ

 : 
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 .قد خُيالفها مجيع األمة 

 .وقد خُيالفها بعض األمة 

هنا، وإنام ربام يأيت هلا ذمكر بعد ذلك،  املصنِّففاألحاديث التي خالفها مجيع األمة مل يتناوهلا 

فقد قيل: إهنا أربعة أحاديث نقلها الرتمذي يف سننه أنه ليس لكن سأذكر احلكم فيها برسعة، 

 عليها العمل؛ أي مل يعمل أحٌد من األمة هبا.

  ابعةم من هذه األحاديث: قتل شارب اخلمر يف  .الرَّ

  ل امليت.ومن هذه األحاديث أيًضا: ما يتعلق بوجوب  الُغسل عىل من غسَّ

 وغري ذلك من األحاديث األربعة التي أوردها.

 وعندنا هنا مسألتان فيام أمجعت األمة:

: إن بعًضا من أهل العلم يقول: ال يصح مطلًقا أن األمة أمجعت عىل خالف حديث نقول أواًل 

ل به، ولكن قد يكون من باب التأوي  ل.مطلًقا، بل ما من حديث  إال وقد ُعمم

: قتل شارب اخلمر يف الرابعة هي رواية مذهب اإلمام أِحد، ولكن يقولون: فعىل سبيل املثال

ف عىل التعزير غري  ل باحلديث ولكنه رُصم هو من باب التعزير، وليس من باب احلد، فُعمم

لنا باحلديث وبالنص،  الواجب، وُيعَمل إمجاع املسلمني عىل احلدِّ الواجب أنه ليس بواجب، فعمم

 هذا هو الرواية الثانية مذهب اإلمام أِحد. و

ما من حديث إال وقد "وهذا القول هو الذي انترص له الشيخ تقي الدين وأطال عليه، فقال: 

ل ل به قد عمل به من عمم  قطًعا، ال يمكن أن جتمع األمة عىل خالف حديث، هذا واحد. "ُعمم
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مجعت األمة عىل العمل بخالفه، واحلقيقة أن : أن بعض املعارصين ألَّف كتاًبا ضخاًم فيام أثانًيا

ع  حينئذ  فقد ورد النص بنسخها، فأغلب ما أورده يف هذا الكتاب كله أحاديث منسوخة،  مل جُتمم

 األمة، وإنام ورد النص بنسخها، وفرٌق بني النسخ وبني اإلمجاع عىل تركه.

أنه عند من يقول: إن األمة أمجعت عىل خالف احلديث، ال نقول: عىل عدم  :احلالة الثالثة

العمل باحلديث، وإنام عىل خالف احلديث، فنقول: إن املراد بذلك أن اإلمجاع ليس هو الناسخ، 

خ بحديث  آخر، ولكنه مل يصلنا الناسخ بإسناد  صحيح،  وإنام املراد بذلك أن هذا احلديث قد ُنسم

 كاشٌف له.وإنام اإلمجاع 

وهذا الظن بمن قال هذا الكالم من الفقهاء، لوال أين وجدت "يقول الشيخ تقي الدين: 

ا،  "كالًما للنظَّام م ذلك، وهذا خطري جدًّ هذا الكالم الذي وجده الشيخ تقي الدين للنظَّام يوهم

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -فكيف يكون من بعد النبي   ! ينسخ كالمه وُيلغيه؟ -َصىلَّ

ا، وهذا باطل، وهذا الذي يسعى له بعض العقالنيني املعارصين أن يقول: إن  وهذا خطري جدًّ

ا،  العمل يقتيض عدمه، وترك أهل الزمان له يقتيض بطالن العمل، وهكذا من األمور اخلطرية جدًّ

اإلمجاع اإلمجاع ال ينسخ، اإلمجاع كاشف، كام قلنا قبل يف اإلمجاع وربام أرشت إل هذه املسألة؛ 

 د أن يكون دليل:بإنام هو كاشٌف للحكم، واألصل أن اإلمجاع ال بد أن يكون لدليل قبل، ال 

 .قد يكون واضح 

 .وقد يكون خفي 

 نرجع إل مسألة الباب:
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اَلف خرب َأكثر اأْلمةن عمم إو: )املصنِّفيقول  املراد بـأكثر األمة يعني أكثرهم ال  (ل بمخم

م معنا يف  ة مجيعهم، وقد تقدَّ ًة أم ال؟ نقول: نعم هو ُحجَّ باب إلمجاع؛ هل قول األكثر يكون ُحجَّ

ٌة يف ذاته ما مل ُيعارضه دليٌل آخر، فقد يعارضه دليل النص كان لكنه ليس إمجاًعا، فلو  يف هذه ُحجَّ

م قول األكثر، هذا ما سنتكلم عنه  حينئذ  املسألة، ف م النص عليه، أو ُيقدَّ يتعارض الدليالن فُيقدَّ

 عد قليل.ب

اَلف خرب َأكثر ن عمم إويقول: ) ( أي مل ُيَرد احلديث إمجاًعا؛ أي بإمجاع أهل مل ُيَرد اأْلمةل بمخم

العلم، هذا اإلمجاع حكاه مجاعة منهم ابن مفلح، واملرداوي، وكثرٌي من أهل العلم، وقد نصَّ 

أمور  خمتلفة عن  عليه اإلمام أِحد فقال يف رواية إسامعيل بن سعيد الشالنجي وقد ُسئل عن

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -رسول اهلل  ، وقد ردَّ أحد األمرين بعض اخللفاء، مثل حديث فاطمة بنت -َصىلَّ

إنام كان ذلك منه عىل احتياط، وقد "قيس ُسئل طبًعا: هل لنا العمل بام يرد اخلليفة؟ فقال أِحد: 

عىل نص أِحد أن قول األكثر ليس  يعني هذه تدل "كان عمر يقبل من غري واحد  قوله وحده

ة يف معاملة النص  ، بل يبقى الرتجيح بني احلديث وبني األدلة األخرى يف هذه املسألة.ُحجَّ

 تطبيقات هذا احلديث برسعة لضيق الوقت:

َ اهللُ َعنَْها-أن حديث فاطمة 
َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -أن النبي " -َريضم ْ  -َصىلَّ ْكنَى َواَل ُس  اهلم  جَيَْعْل  مَل

مل  -َصىلَّ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّم-أخذ منه فقهاء احلنابلة أن املطلقة البائن ليس هلا نفقة؛ ألن النبي  "َنَفَقةً 

 جيعل ها سكنى وال نفقة، طبًعا ما مل تكن ِحىل، وهل النفقة للحمل أم هلا؟ املشهور أهنا للحمل.

ُه اهلل َتَعاَل -ذكر الزركش  َ
خالف يف هذه املسألة وأثبت النفقة للمرأة البائن ردَّ أن من  -َرِحم

َ اهللُ َعنَْها-حديث فاطمة 
بأن من رشط قبول خرب الواحد أال ُينكره السلف، واملراد  -َريضم

بالسلف أي أكثر األمة، وأن هذا اخلرب قد ُأنكر، وذكر أن كثرًيا من السلف أنكره؛ كالشعبي، 
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ن يزيد، وكثري من األوائل أنكروا هذا احلديث، فردَّ عليهم بأن وأنكر هذا احلديث أيًضا األسود ب

هذا اإلنكار من املتقدمني ال يدل عىل عدم العمل به، فإنه قد يكون هلم معنًى آخر هو الذي يكون 

 سبب إنكارهم، وبذلك ردَّ َمن ردَّ هذا احلديث بذلك.

ينَة إَواْستثنى َبعضهم "  ."إممْجَاععىل َأنه بناًء مجاع امْلَدم

إال إمجاع "( املراد ببعضهم ابن احلاجب؛ ألن هذه عبارته قال: َواْستثنى َبعضهمقوله: )

 ."املدينة

ة عىل ما ذكر عىل َأنه إممْجَاعبناًء قال: ) م معنا أنه ليس بإمجاع بل وليس بُحجَّ ، املصنِّف( وتقدَّ

م"وإن كان أِحد قال:   ."إنه من األدلة االستئناسية وتقدَّ

َياس من كل َوجه مقدَّ  :ْسَأَلةمَ " د املَُْخالف لْلقم نْد اأْلَْكَثر مٌ خرب اْلَواحم  ."َعَلْيهم عم

َياس من كل َوجه: )املصنِّفقول  د امْلَُخالف لْلقم ( املراد بالقياس هنا ليس قيس خرب اْلَواحم

 العلة فقط، وإنام املراد بالقياس مطلق القياس: 

 .قياس العلة 

  الكيل.أو قياس املناط 

 وأما قياس الشبه فال عربة به عند مجهور الفقهاء، وسيأتينا يف حمله.

ُه اهللُ َتَعاَل - املصنِّفوقول  َ
( مراده بكونه خمالًفا من كل وجه بمعنى أهنام من كل َوجه  : )-َرِحم

، أو لغري ذلك من  ، أو حلرمة  يكونان ضدين، بأن يكون أحدمها مثبًتا واآلخر نافيًّا لوجوب 

 مور، فهذا معنى كونه من كل وجه.األ
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بعد ذلك حينام يتكلم عن  املصنِّفوأما إذا كان خمالًفا من وجه  دون وجه، فهذه التي سيذكرها 

 قضية خرب الواحد وختصيصه بالقياس.

ٌم عليهيقول: ) م عىل القياس عند األكثر، وقد نصَّ عىل ذلك مقدَّ ( أي أن خرب الواحد هو املقدَّ

وغري ذلك، وهذا تقديم  "خرب الضعيف أحبُّ إيلَّ من القياس"ا، ومنها قوله: أِحد كثري جدًّ 

اخلرب الواحد عىل القياس هو قول أِحد والشافعي، نصَّ عليه الشافعي يف الرسالة كثرًيا، وسيأيت 

َ اهللُ َعنُْهام-أنه هو التحقيق عند أيب حنيفة ومالك 
ب هلام قد يكون فيه بعض سم ؛ ألن ما نُ -َريضم

 النظر. 

يَّة اْلقَياس": املصنِّفقال 
م، وقول املالكية  "َوعند امْلَالمكم أي أن املالكية يرون أن القياس مقدَّ

 هذا؛ 

 .بعضهم ينسبه ملالك 

 .وبعضهم ينسبه لبعض املالكية 

عبد خمترص ابن ري شارح هبوقد نقله أبو الطيب الطربي عن الشيخ العالمة أيب بكر األ

ُه اهللُ َتَعاَل -احلكم، واحلقيقة أن فيه نظًرا، فإن الظنَّ باملك   َ
م حديث اآلحاد، أو  -َرِحم أن ُيقدِّ

 .حديث خرب الواحد عىل القياس

ٌم عىل احلديث إذا مل "ولذلك قال صاحب ]كشف ألرسار[:  ُُيكى عن مالك  أن القياس مقدَّ

وقد ُحكي "صاحب ]القواطع[ وهو من احلنفية: يشتهر، قال: وهذا املذهب عنه فيام ُنقل قال 

عن مالك  أن خرب الواحد إذا خالف القياس ال ُيقَبل، قال: وهذا القول باطٌل، سمٌج، مستقبٌح، 

 ."عظيٌم، وأنا ُأجلُّ منزلة مالك  عن مثل هذا القول، وال ُيدَرى ثبوته عنه
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وا هذا القول ملالك؛ ألنه ردَّ فكثري من أهل العلم أنكر ذلك، ولكن ربام بعض املالكية نسب

ها بالنظر  بعض األخبار بالقياس، فقد ُنقل عنه بعض األمر أنه ردها بالنظر، واحلقيقة أنه مل يردَّ

ه حلديث ابن عمر لعدم  فقط، وإنام بالنظر مع اجتامع أمور  أخرى قد تكون مؤيدًة لذلك، مثل ردَّ

 عمل أهل املدينة به وهكذا.

يَّ "
نَفم د إمن َخالف اأْلُُصول َأو معنى اأْلُُصول اَل قمَياس اأْلُُصول ردُّ يُ  :ةَوَقاَل احْلَ  ."خرب اْلَواحم

يَّة: )املصنِّفقول 
نَفم د إمن َخالف اأْلُُصول َأو معنى اأْلُُصول ردُّ يُ  :َوَقاَل احْلَ ( إل هذا خرب اْلَواحم

عن ابن مفلح، وابن مفلح نقله بنصه عن القايض أيب يعىل،  املصنِّف، هذا الكالم نقله املوضع

د  ردُّ يُ وعن أيب يعىل نقله ابن عقيل وغريه، فهذه ُنقلت يف كتب احلنابلة أهنم يقولون: ) خرب اْلَواحم

 (.إمن َخالف اأْلُُصول َأو معنى اأْلُُصول

ذلك، فقد نصَّ ، املوجود يف أكثر كتب احلنفية عىل خالف وقبل أن أتكلم عن هذا القول

ُه اهللُ َتَعاَل -الرسخيس وغريه أن املعتمد عند أيب حنيفة  َ
ومجهور أصحابه: أن خرب الواحد  -َرِحم

ٌم عىل القياس، طيب ما الذي نقل ه هذا؟ الذي نقلوه هو عن بعض احلنفية، ومعلوٌم أن ومقدَّ

كتبهم يف األصول أو أصول احلنفية الذين القايض أيب يعىل ينقل عن بعض فقهاء احلنفية 

 معدومة، مثل: أيب سفيان، ومثل أيب حاتم صاحب ]القواطع[ وغريه.

يَّةيقول: )
نَفم د إمن َخالف اأْلُُصول ردُّ يُ  :َوَقاَل احْلَ ( أشكل إمن َخالف اأْلُُصول( عبارة )خرب اْلَواحم

 عىل ابن عقيل، وذكر هلا احتاملني:

 أن حتتمل خالف القياس، فيكون موافًقا ملذهب مالك. :قال االحتامل األول

 هو ما سأورده بعد قليل. : قال واالحتامل الثاين
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هي عبارة مستشكلة،  -(إمن َخالف اأْلُُصولوهي عبارة )-قال: إن هذه الكلمة  كام أن الطويف

 فام معنى خُيالف األصول؟ 

خمالفة األدلة الكلية يف الرشيعة أن معنى خمالفة األصول أي  -أي ابن عقيل والطويف-ذكر 

وهي: الكتاب، والسنَّة، واإلمجاع، واالستصحاب، واالستحسان، وغريها من األدلة املعرَتف هبا 

 احلديث وهذه األدلة فإنه يف هذه احلال ُيَرد.عند بعض أهل العلم، فإن خالف 

ل له، فقد ذكر ابن عقيل أنه إن خالف  احلديث مجيع هذه وهذا القول يف احلقيقة ال حمصِّ

األدلة، فال شك أنه مردود؛ ألنه فيه علَّة قطًعا، وال يوجد حديٌث كذلك إن كان صحيح 

ض ذلك، فهذه الكلمة مشكلة يف احلقيقة.  اإلسناد، لكن إن ُفرم

يف كتاب القياس أن  املصنِّف( املراد بمعنى األصول ما ذكره معنى اأْلُُصولما كان يف َأو قال: )

ملراد به القياس اْليل بنفي الفارق، وسيأتينا إن شاء اهلل يف باب القياس أن نفي معنى األصل ا

 الفارق ُيسميه العلامء األصول ُيسمونه معنى األصل، أو ُنسميه معنى األصول.

( أي ال القياس األصويل اَل قمَياس اأْلُُصول( قوله: )اَل قمَياس اأْلُُصولقال: ): األمر الثالث

( ليست موجودة عند القايض أيب يعىل، اَل قمَياس اأْلُُصول)بعلَّة، وهذه الكلمة  الذي جُيَمع فيه

ح بخالف ذلك فيام نقله عن كتب احلنفية، فقال:  إن "وال عند ابن عقيل، بل إن ابن عقيل  رصَّ

، وهذا يدلنا "قول أصحاب أيب حنيفة: إن خرب الواحد إذا كان خمالًفا لقياس األصول مل ُيقَبل

هذا القول الذي نقلوه هو ألحد فقهاء احلنفية ال عن مجهورهم، كام أن هذا النقل غري  عىل أن

 حمرر يف فهم وضبط هذه املسألة.

 ."إمن َشاَء اهلل َتَعاَل  بماآْلخرم عىل َما يأيت صَّ من اآلخر ُخ أعمَّ َفَأما إمن َكاَن َأحدمَها "
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( يعني من اآلخرأعمَّ ( أي أحد القولني )اإمن َكاَن َأحدمهَ هذه ذكرناه يف أول احلاالت، قال: )

بمعنى أن كان القياس أعم من حديث اآلحاد أو حديث خرب الواحد، فهل خيصُّ خرب الواحد 

بعد ذلك عندما يتكلم عن مسألة العام هل خُيص  املصنِّفالقياس أم ال؟ هذه سيتكلم عنها 

 بالقياس؟ والقياس هل خُيص بخرب الواحد أم ال؟

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -ُمْرسل غري الصاحبي َقاَل َرُسول اهلل : ةَمْسَألَ "   ."-َصىلَّ

ُمْرسل غري ( بدأ يتكلم عن احلديث املرسل فقال: )ُمْرسل غري الصاحبي: )املصنِّفقول 

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -الصاحبي َقاَل َرُسول اهلل  ( هذا تعريف مرسل غري الصحايب؛ يعني أن -َصىلَّ

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -غري الصحايب إذا قال: قال رسول اهلل  مرساًل؛ ألنه مل  حينئذ  فإنه ُيسمى  -َصىلَّ

 .-رضوان اهلل عليهم-ينسبه إل واسطة  من الصحابة 

 : املصنِّفعندنا هنا مسألة قبل أن ننتقل لكالم 

( هذه كلمٌة عامة تشمل عموم غري الصاحبي( قوله: )ُمْرسل غري الصاحبي: )املصنِّفقول 

َمن ليس صحابيًّا من التابعني ومن بعدهم، وقد ذكر بعض األصوليني ومنهم ابن عقيل أن 

ده  ،  املصنِّفاخلالف الذي سيورم بعد قليل هو عاٌم يف مجيع الرواة، سواًء كان تابعيًّا، أو تابع تابعيٍّ

ة فال فرق بني إ"أو تابًعا هلم وهكذا، وقد ذكر ذلك ابن عقيل فقال:  ن ثبت أن املرسل ُحجَّ

م  ."وهو ظاهر كالم أِحد"ثم نسب ذلك لكالم أِحد فقال:  "مرسل أهل عرصنا ومن تقدَّ

ما ذكره ابن عقيل أنه "واحلقيقة أن كالمه غري صحيح البتة، ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: 

ل هذا كالمي أنا ال من ال من قريب وال بعيد، ب "ظاهر كالم أِحد ليس مذهب أِحد بالكلية

ثي وقته وعلامئهم"الشيخ: قريب وال من بعيد، يقول   "فإنا نجزم أنه مل يكن ُيتجُّ بمراسيل حمدِّ

 ثم ذكر كالًما يف هذه املسألة.
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ا بالتابعني، بل هو  والصحيح املعتمد عند فقهاء احلنابلة أن اخلالف يف هذه املسألة ليس خاصًّ

ون من عداهم، ولذلك يقول ابن عبد اهلادي وله رسالة ألَّفها يف خاصٌّ بكبار التابعني فقط د

مرَسل َمن بعد كبار "أحكام املرسل مطبوعة، يقول ابن عبد اهلادي أِحد بن حممد يقول: 

 ثم علَّل ذلك بالتسلسل وغري ذلك. "التابعني ال ُيقَبل، ومل ُيكي الشافعي عن أحد  قبوله

ُه اهللُ تَ - املصنِّفيقول  َ
َ اهللُ َعَلْيهم -ُمْرسل غري الصاحبي َقاَل َرُسول اهلل : )-َعاَل َرِحم َصىلَّ

 (.َوَسلَّمَ 

: قد يكون بعض الصحابة يأخذ حكم املرسل وهم صغار قبل هنا فائدة عرضت يل اآلن

ا فقالوا: إنه يأخذ حكمه حكم املرسل غري الصحابة أي كبار الصحابة الذين ... صغارهم جدًّ

 التابعيني.

 ."قُبوله َقْوَلنْيم يف أطلق مَجاَعة "قال: 

( أي من احلنابلة وغريهم؛ أما من احلنابلة فمنهم ابن عقيل، وابن أيب يعىل أطلق مَجاَعةقوله: )

 يف الروايتني وغريهم.

 ( ومها روايتان منسوبتان ألِحد:قُبوله َقْوَلنْيم يف قال: )

ٌة مطلًقا، وقدالرواية األول نصَّ عليه أِحد يف مواضع كام قال يف  : أنه مقبوٌل ويكون ُحجَّ

ا.  املسودة وهي كثرية جدًّ

ة، ونقلها القايض من بعض نصوص اإلمام أِحد، الرواية الثانية : أن املرسل ليس بُحجَّ

ة هذه الرواية عن أِحد املجد يف  إن ما أخذه منه القايض فيه "، وقال: [املسودة]وشكك يف صحَّ

ل فال يصح نسبته ألِح  وهو عدم االحتجاج باملرسل. "دنظر وتأمُّ
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وعىل العموم فإن بعض صور املرسل انعقد اإلمجاع عىل االحتجاج به، وسأذكر لكم الكالم 

بعد ذلك إن شاء اهلل بعد هذا األمر، وممن حكى اإلمجاع الشيخ تقي الدين يف أربعة مواضع، بل 

ن ُيتجُّ هبا العلامء فيام مض، مثل إن أبا داود السجستاين يف رسالته ألهل مكة ذكر أن املراسيل كا

حتى جاء الشافعي فتكلَّم "سفيان بن سعيد الثوري، ومثل مالك بن أنس، واألوزاعي، قال: 

ة، وإنام جعل قيوًدا سيتكلم عنها "فيها بعد  املصنِّف، مع أن الشافعي مل يقل: إهنا ليست بُحجَّ

ثم ذكر كالًما قد ُأشري له بعد  "-عليهمرضوان اهلل -وتابعه عىل ذلك أِحد وغريه "قليل، قال: 

 ذلك.

إطالق أن فيه قولني، هذا أطلقه عدد من أهل العلم، وأنه ال يصح عن أِحد القول املقصود أن 

ة مطلًقا، مل يقله أِحد مطلًقا، وإنام عن أِحد روايتان:  بأنه ليس بُحجَّ

  .ٌة مطلًقا  إما أنه ُحجَّ

 د له ذلك.والتحقيق ما سيأيت بعد قليل أنه يكو ة بقيود إذا عضده أمٌر وشهم  ن ُحجَّ

َواَية إمالَّ َعن َمْقُبولعرَ  يُ َأالَّ  يالراويف لقبوله  يَواْعترب الشافع"  خُيَالف الثَِّقات إمذا َوَأالَّ  ،ف َلُه رم

يث   ."ن يكون من كبار التَّابمعنيأو، اَم أسندوهفيأْسند احَلدم

( هذه رشوط اشرتطها يف الراوي، وهذه الرشوط عند يالراويف لقبوله  يَواْعترب الشافعقال: )

 الشافعي وعند غريه كذلك.

َواَية إمالَّ َعن َمْقُبولَأالَّ قال: ) :األولالرشط  ( بمعنى أنه إذا كان الرجل ُيعَرف له  يعرف َلُه رم

ه رواية عن جماهيل، وعن ُأناس ُيرسل عنهم فإنه ال ُيقَبل، ولذلك قال الشيخ تقي الدين  يف ردِّ

احلديث املرَسل عن املجهول من الكتاب الذي ال ُيعَرف علمه وال صدقه، ال "عىل البكري: 
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، ولكن األصل أن كبار التابعني ال ُيعَرف هلم رواية إال عن مقبول وهم "ُيقَبل باتفاق املسلمني

 ، ولذلك قيَّدنا هذه املسألة بكبار التابعني.-رضوان اهلل عليهم-الصحابة 

يث َوَأالَّ قال: ): الثاين الرشط ( معنى هذا القيد: أن اَم أسندوهفي خُيَالف الثَِّقات إمذا أْسند احَلدم

ل ُينظر يف مراسيله؛ فإن كانت مراسيله التي ُيرسلها قد وافق غريه فيها، وكانت  هذا الذي ُيرسم

مرسلًة من غريه، فإن هذا من باب االستقراء ألغلب خربه، وجدنا أن أغلب خربه ُيسنده 

 بشء  عىل خالف طريقتهم. معنى ذلك أنه مل يأتم  حينئذ  الثقات، 

واألصل أن من كان من كبار التابعني فإنه يتحقق  (ن يكون من كبار التَّابمعنيأو: )الثقال الث

مون، مثل سعيد بن املسيب، وقد  فيه األول والثاين، ولذلك فإن كبار التابعني يف الغالب أهنم ُيقدَّ

 ذكر الشيخ تقي الدين أن عامة العلامء ُيتجون بمراسيل سعيد بن املسيب، وخاصًة ما أرسله

َ اهللُ َعنْهُ -عن عمر بن اخلطاب 
 .-َريضم

 ."امْلَْتنيف و"

ي امْلَْتنيف وقوله: ) ( هذه ليست رشوط وإنام شواهد تكون يف املتن، إذا وجد أحدها فإنه ُيقوِّ

 العمل باحلديث.

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ - ياظ املأمونون َعن النبد احْلفَّ سنم َأن يُ " َذلمك آخر معنى  من َوجه   -َصىلَّ

 ."امْلُْرسل

 ُيعمل باملرسل. حينئذ  يعني أن احلديث املرسل يأيت له شاهٌد بإسناد  ثابت، ف

لُه َغريه وشيوخهام خُمَْتلَفة"   ."َأو ُيْرسم
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بمعنى أنه إذا مل ُيسنَد من وجه  آخر، لكن ُنظمر يف هذا املرسل؛ هل أرسله غريه من الذين ُيقَبل 

( بمعنى أهنم ليسوا متهمني، واألصل أن من وجد فيه خُمَْتلَفةوشيوخهام إرساهلم؟ قال: )

 الرشوط األول ال يتحقق فيه ذلك.

  ."َأو يعضده َقول صحايب"

وذكر الشيخ تقي الدين يف ( أي قال بمضمون ذلك احلديث، َأو يعضده َقول صحايبقوله: )

يث املرسل إذا اعتضد أن احلد -أو قال باتفاق نسيت اآلن-رشح العمدة أن اإلمجاع منعقد، 

ة، وقال هذا باتفاق العلامء  ."بقول صحايبٍّ فإنه يصري ُحجَّ

ة اْلعلاَمء"  ."َأو َقول َعامَّ

ة اْلعلاَمءقال: ) أي قال العلامء بمضمونه، ومن أشهر األمثلة عليه كتاب عمرو ( َأو َقول َعامَّ

َ اهللُ َعنْهُ -بن حزم 
عند العلامء وقد قبلوه، فليس ألحد  أن يف الديَّات، فإنه مشهور  -ورِحه َريضم

ه بعد ذلك ، وهذا اسُتدّل به عىل قبول صحيفة عمرو بن حزم كلها، ومن ذلك احلديث الذي يردَّ

فإن صحيفة عمرو بن حزم جاءت فيها عقول  «رٌ اهم  طَ الَّ آَن إم رْ قُ سَّ الْ مَ يَ  الَّ أَ وَ »جاء عند الرتمذي: 

 والديَّات، وهي مقبولٌة بإمجاع أهل العلم، فكذلك مراسيله األخرى من باب أول.

بأنه مرسل، ورأى أن  «رٌ اهم  طَ الَّ آَن إم رْ قُ سَّ الْ مَ يَ  الَّ أَ وَ »ولذا فإن بعض الفقهاء يردُّ حديث 

 املرسل غري حمتج به، وهذا غري صحيح.

 ."يمن َكاَلم الشافع امْلُْرسل قريٌب يف َوَكاَلم َأِْحد "

ا لكن الوقت ضاق وإال ذكرت بعضه، قال: ) ( يمن َكاَلم الشافع قريٌب كالم أِحد كثري جدًّ

ُه اهللُ َتَعاَل -وذكرت لكم أن أبا داود  َ
إن أِحد قد وافق الشافعي يف كثري  من كالمه، "قال:  -َرِحم
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ل القيود فيها كام والشافعي كالمه يف الرس الة، والرسالة هي التي أخذها ابن عبد اهلادي، ثم فصَّ

م.  تقدَّ

  :قبل أن أنتقل إل املسألة الثانية

ق بني  ة، ال يلزم منه أن يكون صحيًحا، جيب أن ُنفرِّ عندما نقول: إن احلديث املرسل ُحجَّ

ة، فال يلزم أن يكون صحيًحا ل كن ُيعَمل به؛ ألن بعض الناس التعبري بالصحيح، وبني كونه ُحجَّ

ز يف داللة الصحيح، وبعضهم ُيضيِّق فيها، وأما العمل فإن عمل املسلمني عليه.  قد يتجوَّ

ة واحُلجيَّة نستطيع هبا أن نحل إشكااًل عند بعض طلبة العلم عندما  وهذا التفريق بني الصحَّ

ثني يرون أن املرسل ضعيف، نوٌع من أنوا ع الضعيف، فنقول: نعم هو يرى أن مجاهري املحدِّ

 .ضعيٌف، لكنه يكون حجًة بإمجاع  إذا اعتضد به غريه

: أن بعًضا من أهل العلم قد ُيصحح احلديث بشواهده، وبعضهم يقول: ال والسبب يف ذلك

يبقى احلديث ضعيًفا، لكن الشواهد جتعلنا نعمل هبذا احلديث الضعيف، وهذا الذي ُنقل عن 

وغريه ملا قالوا: أننا نعمل باحلديث الضعيف، أي حيث ُوجدت له  مجع  من أهل العلم كأِحد

، وغري ذلك من األمور، فألن نستدل بحديث  فيه بعض ضعف  كإرسال أول من  شواهد كقياس 

 أن نستدل بقياس  جمرد.

طبًعا هذه طريقة أهل احلديث، ملا قلت ذلك؟ ألن بعًضا من األصوليني من احلنفية وهو 

، وهذا ليس "إن احلديث املرسل صحيٌح، بل هو أقوى من احلديث املسند"ل: عيسى بن أبان قا

طريقة أهل احلديث، فرٌق بني الطريقتني؛ ألنه يقول: ما أرسل تابعيٌّ حديًثا إال وقد سمعه من 

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -مجع، وقد جزم بسامعه من النبي  ، وهذه ليست طريقتهم، بل فرٌق بني -َصىلَّ

 اإلسناد، وبني ما يتعلق بُحجيَّة احلديث.  اتصال
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 ."لقبَ يُ  َوَقاَل الرسخيس"

 وجهان صحيحان، نبَّه عىل ذلك احلافظ يف ]تبصري املنتبه[.
ْخيسم َخيسم والرَسَ  طبًعا الرَسْ

  ."اْلُقُرون الثَّاَلَثةيف  ُيقَبل"

( ألننا ذكرنا أن الرشط يف الراوي أن يكون من التابعني أو من كبار يف اْلُقُرون الثَّاَلَثةقوله: )

 التابعني، واملعتمد عند حمققي أصحاب أِحد أنه من كبار التابعني فقًها وزماًنا. 

ة النَّْقل " مَّ
 ."أيًضاَواْبن أبان َومن َأئم

 ن أبان.تويف سنة مئتني وواحد وعرشين، اسمه عيسى ب ،ابن أبان هذا من فقهاء احلنفية

ة النَّْقل  ُيقَبلقال: ) مَّ
إن من أرسل حديًثا ولو كان من أئمة "( ابن أبان يقول: أيًضامن َأئم

ولو كان من أئمة عرصنا، وهو من األئمة "، انظر تويف مئتني وواحد وعرشين، قال: "عرصه

ه ُبعد، وال أظن ، وهذا طبًعا في"الذين ُُيَمل عنهم العلم واحلديث؛ ُقبمل مرسله كام ُيقَبل مسنده

 أن أحًدا وافق عيسى ابن أبان  يف ذلك.

ْمُهور ةٌ جَّ فُح  أما ُمْرسل الصحايب" نْد اْْلُ  ."عم

فه البعيل أو ابن أيب الفتح قال: ُمْرسل الصحايبقوله: ) ( املراد بمرسل الصحايب، قيل كام عرَّ

َ اهللُ َعَلْيهم -قبل النبي هو أن يروي الصحايبُّ ما مل ُيرضه، مثل: إخبار عائشة عن أمور  كانت  َصىلَّ

 وهكذا. -َوَسلَّمَ 

 وبعضهم يقول: ما رواه الصحايب بواسطة راو  مل ُيسمى، واملعنى فيهام متقارب.

( نعم هذه املسألة هنا قد أذكرها أنسب، املسألة السابقة ذكرنا فيها ُمْرسل الصحايبقوله: )

 .مرسل غري الصحايب، وهنا ذكرنا حكم مرسل الصحايب
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بعض فقهاء احلنابلة ومنهم املرداوي يقولون: إن صغار الصحابة الذين ال ُتعَرف هلم رواية 

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -عن النبي  ل السامع، إذا قال: قال النبي  -َصىلَّ م معنا متى يصح حتمُّ وسامع، وتقدَّ

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ - ، وليس ملحًقا بالصحايب، ومثَّلوا له فإنه مرسله ملحٌق بغري الصحايب -َصىلَّ

َ اهللُ َعنَْها-بمحمد بن أيب أبكر، فإن حممد ولدته أمه أسامء 
ة الوداع؛ أي قبل وفاة  -َريضم يف حجَّ

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -النبي  َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -بقليل، فال يثبت له سامٌع من النبي  -َصىلَّ ، فقطًعا -َصىلَّ

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -حديث  يرويه عن النبي أن كل  هو مل ُيرضه ومل يسمعه منه، وهناك  -َصىلَّ

ا وهو  حه وصححه، وقال: إن هذا واضٌح جدًّ واسطٌة مل يذكرها، ولذلك ذكر هذا األمر ورجَّ

 مقبول، ونقل ذلك أيًضا عن احلافظ بن حجر.

ْمُهور ةٌ جَّ فُح قوله: ) نْد اْْلُ ة، بل قد حكى ابن عبد ( أي أن مجاهعم ري أهل العلم يرون أنه ُحجَّ

ة.  الرب يف ]االستذكار[ اإلمجاع عىل أن مراسيل الصحابة ُحجَّ

يَّة"
افمعم  ."َوَخالف بعض الشَّ

يَّةمراده بـ )
افمعم   ؛( األستاذ أبو إسحاقبعض الشَّ

 إذا قلنا: األستاذ أبو إسحاق فاملراد به االسفراييني. 

 الشريازي بو إسحاق فنقصد بهوإذا قلنا: الشيخ أ. 

أعني أبا إسحاق -هذا مصطلح عند الشافعية وعند األصوليني؛ ألن هذين العاملني 

 هلم كتٌب يف األصول، فينقل عنها األصوليون كذلك. -الشريازي، وأبا إسحاق االسفراييني

 ."ه َأو َعاَدته َأنه اَل يْروى إمالَّ َعن صحايبم بنصِّ علَ إمالَّ َأن يُ "
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( فإنه يف هذه احلالة يكون ه َأو َعاَدته َأنه اَل يْروى إمالَّ َعن صحايبم بنصِّ علَ إمالَّ َأن يُ قوله: )

بالشذوذ، وأن اتفاق األمة عىل خالفه، فإنه  ىمقبواًل وإال فال، وهذا القول حكم عليه ابن قدام

َ اهلُل َعنْ -ذكر عىل أنه أمجعت األمة عىل قبول أخبار ابن عباس 
وغريه من صغار  -هُ َريضم

 .-رضوان اهلل عليهم-الصحابة 

للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع  -َعزَّ َوَجلَّ -نقمف عند هذا اْلزء، أسأل اهلل 

 والعمل الصالح، وصلَّ اهلل وسلَّم وبارك عىل نبينا حممد.

السؤالني، وأعتذر منكم عن أنا عندي موعد، لكن بام أنه يوجد سؤاالن فسأجيب عىل هذين 

 البقية ألجل أن عندي موعد مهم الساعة العارشة.

 :األسئلة

س/ أخونا يقول: اشرتيت كتاًبا من الكتاب املستعمل، ووجدت عليه ختم وقٌف هلل تعال 

ة عقد البيع، وهل  ا له ما ُيقارب ستني سنة، فام حال صحَّ عىل طلبة العلم، وتاريخ اخلتم قديٌم جدًّ

ه؟ أحتفظ  بالكتاب أم أردُّ

 : سأذكر احلكم، ثم سأذكر لكم نكتًة شبيهًة هبذه القصة:أواًل  ج/

 الَوقف نقول: له حالتان:

 عىل معني. إما أن يكون وقًفا 

 .وإما أن يكون وقًفا عىل غري معني 

كام هو صفة هذا الوقف، وقف عىل طلبة العلم، فيجوز لك  فإن كان وقًفا عىل غري معني

رشاؤه واالنتفاع به، ويكون وقًفا عليك، يبقى الوقف، بل إن بعض أهل العلم يقول: ُيستَحب 
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ن ُينتَفع به، ما ال ُينتفع به نقذ الوقف، طبًعا إذا كان ممتلك رشاؤه الستنقاذ الوقف؛ لكي تس

ن الكتاب ال يستحق الوقف، أو متمزق، أو غري ذلك من األمور تشرتيه ثم ال ُينتفع به؛ كأن يكو

 التي ال ُينتَفع هبا.

فيجب عليك أن ترد املعني عىل حمله، مثاله:  احلالة الثانية: إذا كان الكتاب املوقوف عىل معني  

أحد  "وقٌف لرواق"مرَّ يب كتاٌب وهو تفسري اخلطيب الرشبيني، بيع وإذا به مكتوٌب عليه: 

ه ملحلِّه، ما دام وقع يف يدك اشرتيته ومل تعلم بوقفه، فلام علمت  حينئذ  ة يف األزهر، األروق يلزم ردُّ

ر، هذه مسألة أخرى. ه إل حمله إال إذا تعذَّ  وقفه تردُّ

عىل طلبة العلم،  إذن بالنسبة ملن اشرتى كتاًبا مستعمل ووجد عليه الوقف املطلق، وهو وقٌف 

ه إل حمله.  فإنه يردُّ

 يفة ما هي؟ اللط

من علامء القرن العارش به كتٌب كثريٌة يف املكتبة  -عليه رِحة اهلل-الشيخ ُييى بن عطوة 

الظاهرية أو العمرية عليها وقفه، يقولون السبب يف ذلك: أن هذه املكتبة كانت موقوفًة قبله من 

ض الكتب عليها أيام املوفق ومن بعده، الشيخ أيب عمر أخو املوفق ومن بعده والضياء؛ ألن بع

 خط الضياء، وقد أوقفوا تلك املكتبات.

املكتبة العمرية كانت أكرب مكتبة يف الشام، ثم إن هذه املكتبة قد جاءهتا نوائب الضهر، وأشار 

هلذه النوائب ابن طولون يف ]القالئد اْلوهرية[، وزاد عليها أموًرا أخرى ذكرها املحقق الشيخ 

، فرسقت هذه الكتب أكثر من مرة، فذكروا أن الشيخ ُييى وجد -اهللعليه رِحة -حممد الدمهان 

 .هذه الكتب ُتباع يف األسواق، فاشرتاها استنقاًذا ثم أعادها وقًفا
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وألن بعض الناس يظن أنه قرأ، وأعرف شخًصا ظنَّ هذا الظن، ظنَّ أنه يمر عىل املكتبة 

جتديد وقف  بعدما رُسقت، إنام هو العامة، ويكتب وقفه وقف ُييى بن عطوة، هو ليس كذلك، و

د وقفها، وإال فهي موقوفٌة قبله،  مل يتطفل فينسب لنفسه وقًفا مل يقله، هذه هي حقيقة  وهفجدَّ

 األمر، لكن ال بد أن نعرف تارخيها.

* * * 

س/ السؤال األخري واعذروين عن باقي األسئلة: أخونا يقول: ما املدة التي تنتهي فيها أحكام 

 املسافر؟ 

 أظن أن أخانا يقصد مسألة وهي قضية أن الدور ثالثة:  ج/

 .سفٌر 

 .وإقامٌة 

 .واستيطان 

 متى يكون املرء مسافًرا؟

 نقول: إن املرء يكون مسافًرا يف ثالثة أحوال: 

س يف لإذا كان منتقاًل بني بلدتني، فهو مسافٌر ولو طال سفره، بعض الناس جي: احلال األول

 ُيسمى مسافًرا، ال ننظر ملدة. حينئذ  سفره سنني يمش، ف

 هذا القيد أن يدخل بلًدا غري بلد أن يكون يف بلد  غري بلد استيطانه، جيب عىل: احلالة الثانية

ع اإلقامة، ال يدري كم سيمكث.  استيطانه، وال جُيمم
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أنه يكون له حكم املسافر، ابن عمر جلس يف  -رضوان اهلل عليهم-وقد ذكر الصحابة 

ص برخص السفر؛ ألنه ينتظر الثلج أن يذوب، وغالًبا أذربيجان  ثالثة أشهر جيمع ويقرص، يرتخَّ

 يذوب يف أقل من ثالثة أشهر، لكنه ربام تلك السنة طال الثلج، وهذا الذي جعله يطيل املدة.

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -النبي  يف تبوك جعل بعضة عرش يوًما جيمع ويقرص؛ ألنه يف تبوك كان  -َصىلَّ

ا مل  مسايًسا وال يعلم متى يرجع، بل مل يدخل بلًدا؛ ألن تبوك يف ذلك الوقت إل عهد  قريب  جدًّ

ا حمصورة، ال تتجاوز ربام أصابع اليد، و َ اهللُ َعَلْيهم -لذلك النبي تكن تبوك إال بيوًتا قليلة جدًّ َصىلَّ

َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -صىلَّ يف ربوة خارج املكان؛ يعني معروف املكان النبي  -َوَسلَّمَ  الذي  -َصىلَّ

 صىل فيه إل اآلن يف تبوك.

 إذن هذه احلالة الثانية.

اإلقامة، انظر معي يكون إذا دخل بلدًة غري بلدته التي هو مستوطٌن فيها، جممًعا : احلالة الثالثة

 جممًعا اإلقامة.

، فاألصل أن املسلم متم، وخالف األصل هو القرص  عندنا هنا أصٌل، وعندنا خالف أصل 

ص برخص السفر.  إذن عندنا أصل وخالف أصل. والرتخُّ

هذا الذي جلس يف بلد  جممًعا اإلقامة؛ يعني يعلم أنه سيمكث مدًة معينة، فيه شبٌه باألصل، 

ع اإلقامة يف بلد االستيطان، فلذلك نأخذ بدليل  استئنايسٍّ وفيه شب ٌه بغري األصل؛ ألن األصل جممم

 وهو أكثر ما ورد.

، ووجه كونه استئنايس هو األخذ  نعم الدليل يف املسألة ليس قطعيًّا، وإنام هو دليٌل استئنايس 

كثر ما ورد، ما تكلمت عنه ، ملا تكلمنا أكثر ما قيل ومل نقول: أبأكثر ما ورد، تكلمنا عنه قبل

 نسيت.
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َ اهللُ َعَلْيهم َوَسلَّمَ -نقول: النبي  ة الوداع، فإنه دخل مكة يف اليوم  -َصىلَّ أكثر ما ورد عنه يف حجَّ

الرابع، وجلس فيها إل اليوم الثامن، ُحسبت صلواته فإذا به قد مكث يف مكة جممًعا اإلقامة 

 عرشين صالًة.

 بلد  عرشين صالًة فأقل فإنه جيوز له اْلمع والقرص، ويكون قد فنقول: من أمجع اإلقامة يف

أخذ حكم املسافر، وهذا قول مجاهري أهل العلم، ومن زاد؛ أي واحد وعرشين صالًة فأكثر، فإنه 

 ليس كذلك.

ق أو خالف يف صالة، فقال: من جلس عرشين صالًة فأكثر،  تعرفون املوفق يف ]العمدة[ فرَّ

 تأخرين واحد وعرشين صالًة فأكثر.ولكن املعتمد عند امل

هذه املسألة وهي التحديد باملدة أربعة أيام؛ يعني ال بد من الصريورة إليها حقيقًة، القول بأن 

 الناس ليست هلم إال داران:

 .  دار استيطان 

 .ودار سفر 

ا القول به، وقد حكى بعض أهل العلم اإلمجاع عىل أن الدور ثالثة ليست  قوٌل صعٌب جدًّ

ق بني دار ين، ال بد من وجود دار ُتسمى دار اإلقامة، هذه دار اإلقامة ال بد أن يكون هلا حد، ُتفرِّ

املسافر واملقيم يف عدد األيام، اإلمجاع الذي ذكرناه قبل قليل، إمجاع اإلقامة؛ أي العزم، مل نجد 

 دلياًل رصًُيا فيها، وإنام نأخذ بأكثر ما قيل.

 ملا تكلم يف هذه املسألة، وكل من جاء بعده عالةٌ  -رِحة اهلل عليه-ولذلك الشيخ تقي الدين 

إنه ال يوجد فيه "عىل كالمه، الشيخ تقي الدين نظَّر وكالمه من حيث التنظري صحيح، فقال: 
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رات النص، أو اللغة، أو االجتهاد، فإن ُعدمت الثالث انتقلنا بعد ذلك  ر، والقاعدة يف املقدَّ مقدَّ

ر بالعرفللُعرف، فقال: نرجع ل  ."لُعرف فنُقدِّ

ملا جاء للتطبيق نص يف الفتاوى اْلزء الرابع والعرشين، ملا ُسئل عن هذه املسألة قال: 

 "األحوط له إذا مكث أمجع اإلقامة يف بلد  أكثر من أربعة أيام أال يرتخص برخص السفر"

 لذلك الفتوى َشء، والتنظري َشء آخر.

الرشع االجتامع واالئتالف يف األمور التي فيها اجتامع، وإذا نظرنا مقاصد الرشع، فإن مقاصد 

 .كل برٍّ وفاجر إن صحَّ احلديث عند أِحدالصالة فيها اجتامع، صلِّ خلف 

من األمور األمور اخلاصة بك مثل الطهارة ما فُحش يف نفسك، الصالة  الثانية: انظر إللكن 

امرٌئ: أنا أقول بالعرف يف هذه املسألة أهنا إقامة، التي فيها اجتامع، فلو قلنا بذلك يف العرف لقال 

 والثاين يقول: ال أقول بالعرف، ومل يقل بذلك أِحد.

طرد هذه املسألة ظنَّ أن الدور داران فقط، وألزم من ذلك لوازم ولذلك بعض الناس مل 

ا؛ يعني اآلن أهل الرياض يا شيخ مخسة مليون، يسكن الرياض مخسة ماليني ع ىل أقل شديدة جدًّ

تقدير، لو أردت أن ُتطبِّق االستيطان إنام يصدق االستيطان يف احلقيقة عىل أقل من ربعهم، وما 

عداهم جيوز هلم اْلمع، وجيوز هلم القرص، ويمسحون ثالثة أيام بلياليهن، ويرتكون اْلمعة 

ا، وغري مواقف ملقاصد الرشع.  واْلامعة، وغري ذلك من رخص السفر، وهذا صعب جدًّ

ف عند هذا اْلزء، وأعتذر ألين عندي موعد، بقي عليه دقيقتان بالكاد أصل إليه، فأعتذر نقم 

ا، والسالم عليكم.  من اْلميع، وسالمكم وصل إن أراد أحد أن ُيسلِّم؛ ألين مستعجل جدًّ

 


